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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés 
k) pontja szerint az önkormányzati képviselő kapcsolattartási kötelezettséggel tartozik 
választópolgárai felé, továbbá képviselői tevékenységéről évente legalább egy alkalommal 
köteles beszámolni. 
 
A beszámolási kötelezettségről szóló elektronikus tájékoztató levelet minden képviselő  
2019. november 6. napján megkapta. 
 
 
A kötelezettség teljesítését személyenként, képviselő-testületi határozatba kell foglalni. 
 

A határozathozatal szempontjából érintett személy 
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Börcs Antal képviselő, Város- és Vállalkozásfejlesztés 
bizottság elnöke  



Csonka István képviselő, Gazdálkodási bizottság tagja  
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bizottság tagja  
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Bicske, 2019. december 2. 
 
 Bálint Istvánné 
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1. melléklet a 271/2019. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: (NÉV) önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „önkormányzati képviselő 
választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint képviselői 
tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről” tárgyú előterjesztést és megállapította, 
hogy (NÉV) önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt kötelezettségének eleget tett. 

 

Határidő:  2019. december 11. 
Felelős:  polgármester 
 
 





Tisztelt Képviselő‐testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) 

bekezdés  k)  pontja  szerint  az  önkormányzati  képviselő  kapcsolattartási 

kötelezettséggel  tartozik  választópolgárai  felé,  továbbá  képviselői 

tevékenységéről évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni. 

A  jogszabályban  meghatározott  kötelezettségemnek  az  alábbi  beszámolóval 

kívánok eleget tenni. 

2006 és 2010 között külsős bizottsági tagként vehettem részt az önkormányzat 

munkájában, az előző  két  ciklusban 5.  számú  választókörzetben  töltöttem be 

képviselői  posztot,  valamint  2014  és  2019  között  Bicske  Város  Képviselő‐

testültétől bizalmat  kapva,  településünk  alpolgármestere  voltam. A  2019.  évi 

helyi  önkormányzati  választáson  a  FIDESZ‐KDNP  polgármesterjelöltjeként 

városunk  lakóitól megkaptam  a bizalmat,  így Bicske  város polgármestereként 

számolok be az elmúlt másfél hónap munkájáról. 

Az  elmúlt  5  esztendőben  aktívan  részt  vettem  a  város  és  a  hivatal  életében 

egyaránt,  igyekeztem  településünk  minden  ügyes‐bajos  dolgával 

megismerkedni, minél  több  lakossal  találkozni.  Ezt  a  jövőben  sem  gondolom 

másként.  Az  elmúlt  évek  tapasztalata  nagy  segítségemre  van,  hogy  jelenlegi 

pozíciómban, városunk lakóinak érdekeit megfelelően tudjam képviselni. 

Úgy  döntöttem,  a  struktúrát  átszervezve,  a  képviselőket  jobban  bevonva  az 

önkormányzat munkájába, nem lesz főállású alpolgármester, hanem társadalmi 

megbízatásban fogja ellátni a testület által választott képviselő. 

Alpolgármesterségem  alatt  a  város  szociális  ügyei  valamint,  a  település 

rendezvényeinek szervezése tartozott feladataimhoz.  



Az elmúlt másfél hónapban egyezetetéseket folytattam a folyamatban lévő és a 

közeljövőben  megvalósuló  beruházásunkkal  kapcsolatban,  hiszen  mindezek 

városunk lakóinak komfortérzetét, és településünk fejlődését szolgálják. 

Eddig 60 ügyfelet  fogadtam személyesen az  irodámban, akik  időpontot kértek 

tőlem.  

Részt  vettem  a  bizottsági  üléseken,  képviselő‐testületi  üléseken,  vezetői 

üléseket hívtam össze a hivatalba, apparátusi értekezletet  tartottam a hivatal 

dolgozóinak. 

Fontosnak tartom kiemelni a Nagyállomás projektként  ismertté vált beruházás 

érdekében  tett  lépéseket,  folyamatosan  egyeztetünk  a  tervezőkkel,  hogy 

mihamarabb megkezdődhessen a munka, önkormányzatunk minden szükséges 

segítséget megad a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.‐nek, ennek keretében 

szorgalmazzuk  munkacsoport  megszervezését,  a  jövőben  információcsere 

érdekében,  így  a  lakókat  folyamatosan  tudjuk  majd  tájékoztatni  az  aktuális 

helyzetről. 

Nagy vállalása van a Bicskei Önkéntes Tűzoltóságnak, új tűzoltóautóra gyűjtenek, 

a  kezdeményezésük  mellé  álltam,  így  már  több  céggel  folytattam  ez  ügy 

egyeztetéseket. 

Fontosnak  tartom a helyi vállalkozásokkal való  szoros együttműködést, ennek 

érdekében minden bicskei vállalkozót szeretnék tavaszig személyesen felkeresni, 

hogy beszélgethessünk  rövid‐ és középtávú  terveiről. Néhány  találkozóra már 

sikerült  sort  kerítenem,  nagyon  pozitívak  a  visszajelzések. Mindezek mellett 

Bicske  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  álló  gazdasági  társaságok 

vezetőivel is több alkalommal egyeztettem, hogy áttekintsük a társaság jelenlegi 

helyzetét, és megbeszéljük a jövőbeni terveket. 

Mivel a testületben több személyi változás is történt, így még inkább fontosnak 

tartom  az  egyeztetéseket  a  közös  munka  érdekében,  képviselőtársaimmal 



mindannyian  egy  célért  dolgozunk,  hogy  Bicskét  egy  dinamikusan  fejlődő, 

élhetőbb várossá tegyük! 

A  Tisztelt  Testület  elé  terjesztem  minden  hónapban  a  két  ülés  közötti 

beszámolómat,  melyek  részletesen  tartalmazzák,  hogy  napról  napra,  hétről 

hétre milyen ügyekben és kikkel tárgyaltam, folytattam egyeztetéseket városunk 

lakóinak érdekeit képviselve.  

 

Bicske, 2019. november 27. 

 

    
Bálint Istvánné 
polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

1. számú melléklet 

2019. október 16. 

Találkozás Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel 

Egyeztetés Majláth Konrád Konstantin pénzügyi ellenőrzési 
szakértővel
Egyeztetés a Bicskei Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Irodájának kollégáival a folyamatban lévő beruházásokról 

2019. október 21. 

Megbízólevél átvétele Dr. Halász Évától polgármesterré 
választása alkalmából
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének ünnepi 
alakuló ülése

2019. október 22. 
„Kiemelkedő Munkáért” kitüntetés átadása Illés 
Krisztinának, az Egyesített Családsegítő és Gondozási 
Központ – Kapcsolat Központ munkatársának 

2019. október 23. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából 
rendezett városi ünnepség a Petőfi Művelődési Központban, 
majd koszorúzás az Emlékezés Virágánál

2019. október 24. 

Interjú Szabó Tibor újságíróval, melyben felvázolta a 
következő öt év terveit, célkitűzéseit
A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Főosztályának munkatársai jelenlétében sor került a 
polgármesteri átadás-átvételre

2019. október 25. 

Időpontkérők, ügyfelek fogadása (10 főből 7 fő jelent meg) 

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 7. 
osztályának fogadása, akik pályaorientációs céllal látogattak 
el a hivatalba

2019. október 28. 
Egyeztetés Börcs Antal képviselővel a 8-as körzetet érintő 
teendőkről

2019. október 28. 

Vezetői értekezlet, folyamatban lévő ügyek átbeszélése 

Egyeztetés az EFOP-1.5.2-16-2017-000111 számú pályázat 
kapcsán
Apparátusi értekezletet összehívása, a hivatal dolgozói 
részére köszönetnyilvánítás az elvégzett munkáért, valamint 
Csörgöl Ákos alpolgármester bemutatása

2019. október 29. 
Temetés 

Egyeztetés Szabó Attila intézményvezetővel, a Tanuszoda 
működésével kapcsolatban

2019. október 30. 

Egyeztetés a Bicskei Polgármesteri Hivatal Szociális 
Osztályának munkatársaival

Időpontkérők, ügyfelek fogadása 



Találkozó Szabó Ágnes intézményvezetővel 

Egyeztetés Majláth Konrád Konstantin pénzügyi ellenőrzési 
szakértővel
Egyeztetés Heiszler Gabriellával, a Spar Magyarország Kft. 
ügyvezetőjével az új tűzoltóautó támogatásával kapcsolatban

A Német Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése 

2019. október 31. 

Egyeztetetés a műszaki iroda kollégájával a folyamatban lévő 
pályázatok kapcsán
Egyeztetetés a Plant Orient 2002 Kft. képviselőjével a 
városban lévő zöldfelületek növelése érdekében, valamint a 
körforgalom rendbetételével kapcsolatban
Találkozó Ádám Lászlóval, az Összefogás Bicskéért Egyesült 
elnökével
Egyeztetetés Horváth János Koppány képviselővel a 5-ös 
körzetet érintő teendőkről

2019. november 4. 

Vezetői értekezlet, a folyamatban lévő ügyek átbeszélése, 
valamint kiértékelték az előző héten elvégzett feladatokat 

Találkozó Csúri Ákos íróval 

Intézményvezetői értekezlet, melyen egyeztették az elmúlt 
egy hónapban elvégzett feladatokat, valamint az 
intézményvezetők beszámoltak a következő hónap teendőiről
Az ’56-os forradalom és szabadságharc áldozatainak 
tiszteletére rendezett megemlékezés az Emlékezés Virágánál

2019. november 5. 
Karádi Imre köszöntése 90. születésnapja alkalmából 

Pataki Judit Az én álomvilágom című goblein kiállításának 
megnyitása a Petőfi Művelődési Központban 

2019. november 7. 
Egyezetetés Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel a 
város érintő fejlesztésekről

2019. november 8. 

Időpontkérők, ügyfelek fogadása (1 főből 1 fő jelent meg) 

Egyeztetés Bottlik Zoltánnal, a Székesfehérvári SZC Vajda 
János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
tagintézmény-vezetőjével
Egyeztetés Dr. Paulovics Klárával, a Bicske Városi Óvoda 
gyermekorvosával
Egyeztetés Dr. Balogh Gyulával, a Bicskei Egészségügyi 
Központ vezetőjével
Egyeztetés Vén Norberttel, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetőjével 
Szabó Benő emlékére rendezett Katonasors a két 
világháborúban című kiállítás megnyitása a Bicskei 
Kultúrkúriában



2019. november 11. 

Egyeztető megbeszélés a bicskei intermodális csomópont 
műszaki tartalmáról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a 
MÁV Zrt. és az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
munkatársaival

2019. november 12. Egyeztetés Csörgöl Ákos alpolgármesterrel a folyamatban 
lévő ügyekről
Találkozó Gudics Máté helyi vállalkozóval 

2019. november 13. Képviselő-testületi ülés 

Egyeztetés a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjével Dr. 
Balázs Sándorral a megoldandó közlekedési teendőkkel 
kapocslatban
Találkozó Dr. Konrád Viktória helyi vállalkozóval 

Részvétel a TEAM GUIDE által szervezett előadáson, 
melynek fő témája az alkalmazottak motiválása volt 

2019. november 14. Találkozó Teszár Tamással, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
korábbi ügyvezetőjével
Megbeszélés Komjáthy Péterrel, a Bicskei Torna Club 
igazgatójával 
Egyeztetés Tóth Ferenccel, a Flamingo 24 Kft. 
ügyvezetőjével
Egyeztetés Molnár Tiborral a városban lévő műszaki 
problémákkal kapcsolatban
Megbeszélés Németh Tiborral, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökével

2019. november 15. Találkozó Mag Barbarával, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjével
Egyeztetés Lics Zoltánnal a helyi buszmenetrend kapcsán 

Időfonal Kárpátaljai Népfőiskola rendezvénye a Polgárok 
Házában

2019. november 17. Megbeszélés Börcs Antal önkormányzati képviselővel, a 8. 
számú körzetet érintő teendőkről

2019. november 18. Részvétel a Fejér Megyei Védelmi Bizottság által szervezett 
felkészítésen
Háziorvos meghallgatása 

Találkozó Illés Richárd kórusvezetővel, és Vincze Zita 
gyertyakészítő művésszel a Pannoniada Kórus fellépéseivel 
kapcsolatban
Egyeztetés a Bicskei Kultúrkúriában megvalósuló 
Mikulásház szervezésével kapcsolatban

2019. november 19. Időpontkérők fogadása 

Találkozó Baracskai Beáta helyi vállalkozóval 



Egyeztetés a Vertikál Nonprofit Zrt. elnökével, Ferencz 
Kornéllal
Találkozó Dr. Balogh Gyulával, a Bicskei Egészségügyi 
Központ igazgató-főorvosával

2019. november 20. Időpontkérők fogadása 

Egyeztetés Döme Lászlóné külsős bizottsági taggal 

Egyeztetés az Unitef’83 Kft. képviselőivel az M1 autópálya 
2x3 sávra bővítése kapcsán megépülő zajárnyékoló fal 
színezésével kapcsolatban
Egyeztetés a Műszaki Iroda kollégáival a folyamatban lévő 
ügyek kapcsán
HACS ülés 

2019. november 21. Találkozó Grósz Mónikával, a Bicskei Fesztivál 
Fúvószenekar elnökével
Találkozó Gutyán Róberttel  

Találkozó Izing Antallal 

Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület 

felkészülése a XX. Bicskei Kupára 

2019. november 22. Időpontkérők fogadása 

Egyeztetés Mag Barbarával, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjével
Találkozó László Péterrel, az ATROX Kft. ügyvezetőjével 

2019. november 23. Temetés 

2019. november 25. Találkozó Csepeli Árpáddal, a Plant Orient 2002 Kft. 
vezetőjével
Egyeztetés Molnár Ferenccel 

Találkozó Szabó Ágnes intézményvezetővel 

Találkozó Szabó Attila intézményvezetővel 

2019. november 26. Találkozó Bajcsai Tamás intézményvezetővel 

Egyeztetés Iván Magdolnával, a Takarékbank munkatársával 

Találkozó Majláth Konrád Konstantin belső ellenőrrel 

Gondolatok 50 év felettieknek rendezvény a Petőfi 
Művelődési Központban



A Zöld Bicske Nonprofit Kft. apparátusi értekezlete 

2019. november 27. Tanúsítvány átvétele a NISZ-nél 

Egyeztetés a Műszaki Iroda kollégáival a folyamatban lévő 
ügyek kapcsán
Járási Közbiztonsági Fórum a Bicskei Rendőrkapitányságon 

Egyeztetés Nagyné Szita Erzsébet intézményvezetővel 

Egyeztetés Patkóné Bátori Erzsébet intézményvezetővel 

2019. november 28. Találkozó Börcs Antal, önkormányzati képviselővel a 8. 
körzetben lévő feladatok kapcsán
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos program rendezvénye a Petőfi 
Művelődési Központban
Honosítás 

2019. november 29. Álláspályázó meghallgatása 

Adventi gyertyagyújtás 

2019. december 1. Mikulásház megnyitó 

2019. december 2. Intézményvezetői ülés 

Találkozó Dr. Simon László kormánymegbízottal 

Nyugdíjas rendőrök évzáró rendezvénye 

2019. december 3. Találkozó Gutyán Róberttel 

Egyeztetés a Műszaki Iroda kollégáival a folyamatban lévő 
ügyek kapcsán
Időpontkérők fogadása 

Találkozó Vásárhelyi Annával a Bicske Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének döntésével kapcsolatban 
Bicskei Egészségügyi Központ Felügyelő Bizottságának 
ülése 
Gyertyalángok című kiállítás megnyitója a Nagy Károly 
Városi Könyvtárban

2019. december 4. Találkozó Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel 

Egyeztetés a Spar Magyarország Kft. munkatársaival a 
településrendezési szerződés miatt

2019. december 5. Találkozó a Magyarmet Finomöntöde Kft. ügyvezetőjével 
Győri Imrével



Interjú Veér Károllyal, a Regio Regia Magazin 
főszerkesztőjével
Az én karácsonyom című rajzpályázat eredményhirdetése 

2019. december 6. Találkozó Csepeli Árpáddal, a Plant Orient 2002 Kft. 
vezetőjével
Egyezetetés Dr. Szarvák Tiborral 

Találkozó a Bicskei Prelúdium Művészeti Iskola vezetésével 

2019. december 9. Találkozó Török Szabolccsal, a Székesfehérvári Tankerületi 
Központ vezetőjével

 





Bicske Város Önkormányzata 
 

Képviselő Testülete 
 

Tisztelt Képviselő Testület.! 
 
 
Börcs Antal a 8.as számú választókörzet képviselője az alulírott önkormányzati törvénynek 
megfelelve , tárom önök elé az önkormányzat lakóinak érdekében az ott lakók 
megkérdezésével összeállított javaslati csomagomat ezen javaslatokat  2019. 10. 21 . 
dátumú önkormányzati képviselői munkám megkezdése óta állítottam össze. 
 
//Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) 
bekezdés k) pontja szerint az önkormányzati képviselő kapcsolattartási kötelezettséggel 
tartozik választópolgárai felé, továbbá képviselői tevékenységéről évente legalább egy 
alkalommal köteles beszámolni. // 
 
 
Belterület: 
 
1. Rózsa utca Csók utca kereszteződésénél, lakossági kéréseknek megfelelően 
közlekedés felügyeleti vizsgálat elindítása gyalogos átkelő kialakítása ügyében. 
 
2. Rózsa utca Kossuth utca kereszteződésében lévő kanyar esti órákban történő jobb 
megvilágíthatóságának közlekedésbiztonsági szempontból történő vizsgálata, illetve 
közeljövőben az EON áramszolgáltató engedélye az oszlopra szerelhető lámpatest 
felhelyezésére. 
 
3. Lidl üzlet Rózsa utca felőli biztonságos , két oldalról jelzett  és védett gyalogátkelőjének 
kialakítása. 
 
4. Lidl üzlet behajtásainak / két irányból / illetve az onnan történő egy irányból való 
kihajtásának felülvizsgálata, amely vizsgálatot az esetenként az M1 autópályáról baleset 
vagy egyéb okokból leterelt túlzott forgalom akadályozása jelent az üzletbe behajtó, illetve 
kijövő vásárlók részére. 
 
5. Bajcsyi Zsilinszkyi utca járófelületének  / gyalogos, illetve járművek közlekedése 
szempontjából/ felülvizsgálata, az utcában lakók életminőségének javítása érdekében. 
 
6. Ravasz László utca  illetve Csabdi út vízelvezetésének felülvizsgálata. Különös 
tekintettel a közelmúlt eseményeire, nevezetesen a csabdi út sártengerré változott egy 
nagy esőzés után, az árkokat elöntötte a sár. 
 
7. Minden településen van olyan ingatlan vagyon amely nincs kihasználva, illetve 
hasznosítva . Ezen okból Bicske város ingatlan vagyonának felülvizsgálata, esetleges 
hasznosítási lehetőségek megvizsgálása. 
 
 
8. Elhagyott üresen álló ingatlanok feltérképezése, illetve az ott fennálló elhanyagoltságból 
adódó veszélyeztetés / omlás, higiénia, közbiztonsági kockázatok elhárítása/ 
 



9. Az Intermodeális csomópont építése okán felmerülő  település szintű logisztikai 
felértékelődés miatti , megvizsgálni a lehetőségét  hogy befektetők , települjenek le a 
városban ami bevételt jelenthet az önkormányzatnak. 
 
10. Megvizsgálni, hogy mi az a helyi előny , sajátosság ami további munkahelyeket hozhat 
létre Bicskén. 
 
Külterület:  
 
 
1.A mányi út ideiglenes forgalmi rend változása miatt a Középhegy és Babos hegy 
bejhajtási szervizútjára ki lett helyezve egy buszmegálló ezen  ideiglenes buszmegálló , az 
ott lakók bejárását nagy mértékben megkönnyítettetette. Ezen okból kérem megvizsgálni, 
hogy hogyan lehetne ezt a busz megállót véglegesíteni az ott lakók bejárásának 
könnyítése érdekében. 
 
 
2. Közép hegy, illetve Babos hegy közvilágítási lehetőségének megvizsgálása, legalább 
„hiánypótló” világító testek kihelyezése a kulcs pontokra . 
 
3. A külterületeken élők életét megnehezíti a sokszor illegálisan kihelyezett kommunális 
szemét, ami bűncselekmény, ez nehezen tetten érhető és  nyomon követhető 
bűnesetekre , az esetleges tetten ért elkövetőkre kérem önkormányzati jogkörben /  ha a 
jog lehetőséget biztosít/ érzékeny  pénzbeli büntetés kiszabásának lehetőségét 
megvizsgálni. 
 
4. Sebesség korlátozó táblák kihelyezésének felülvizsgálata a Közép, illetve Babos-hegyi 
utakra. 
 
Sport:  
 
Bicske városában működő , komoly eredményeket felmutató  Dinamik Harcművészeti 
Közhasznú Sportegyesület támogatási lehetőségének szélesítése. 
 
Javaslat indoklása: A Kempo egy komplex kevert harcművészeti ág ami erős és nagy 
múltú Bicskei kötődéssel bír  majd harminc éve hogy  ,Bicske városa  volt az a település  
mely az elsők között adott  lehetőséget és otthont ezen harcművészeti ág elindításához és 
tanulásához. 
A városban sokan jártak és most is sokan járnak az edzésekre, a DHKSE számos kiváló 
eredményeket hozó bicskeit nevelt ki és nevelni  fog az elkövetkező időkben. 
 
// Ezen javaslatok, illetve észrevételek természetesen  a képviselő testület elfogadása után  
illetve a felettes felügyelő szervek engedélyeit követően  kivitelezhetőek , illetve  csak 
akkor ha a megfelelő forrás és technikai háttér rendelkezésre áll.// 
 
 
Az elkövetkező öt évben ki akarom alakítani a  Választó körzetemben lakókkal azt a 
kommunikációs kapcsolatot ami eredményezheti a tartós és állandó információ cserét a 
lakók és az önkormányzat között. 
Minden utcában szeretnék három felelősen gondolkodó , és a lakó környezetében 
mindenki által elfogadott személlyel munka kapcsolatot kiépíteni. 
Félévente körzet lakógyűlés lebonyolítása. 



Havi két fogadónap kialakítása.  
 
 
 
Ezen javaslatokat a Bicskén lakó és  a körzetemben felkeresett lakosokkal történt 
beszélgetésekből álítottam össze, illetve megválasztásomat követően terepszemlével  
ellenőriztem és szakemberekkel egyeztettem, ki kérve a szíves  véleményüket. 
 
Tisztelettel Börcs Antal Bicske Város képviselője 
 
Kelt: Bicske 2019.11. 30 . napján. 
 



 

KAPCSOLATTARTÁS A VÁLASZTÓ POLGÁROKKAL 2019‐ben 

 

 

A választópolgárokkal a kapcsolattartást 2019 év végéig a személyes beszélgetésekre fókuszálva 

tervezem, és végzem. A bizottsági üléseken, a hallottakat előtárom, hogy a megoldható problémákat 

a testület elé lehessen terjeszteni. 

Magánembereket, intézményvezetőket, vállalkozókat, vállalkozások vezetőit kérdezem politikai 

hovatartozás nélkül észrevételeikről, gondjaikról, problémáikról (mondják is rendületlenül). 

Az emberek általánosságban ugyanazokról a témákról beszélnek. 

‐ a csapadékvíz elvezetés kérdése, a járdák, utak rossz állapota, hiánya, a szemétlerakók 

városkép rombolása, a nem megvalósult fejlesztések, építések miatti közöny vagy 

kiábrándultság, a vasútállomások és környezetük állapota, a megnövekedett városi forgalom 

okozta veszélyek, a rengeteg baleset, stb. 

Az intézményvezetők sem vidámak. 

‐ kevés a megfelelő tudással és elhivatottsággal rendelkező alkalmazott, a fejlesztések 

elmaradása, kivitelező hiányában az elfogadott fejlesztések elmaradása, tőke hiány miatt  

 

A vállalkozások, vállalkozók észrevételei is hasonlóak, csak a léptékek nagyobbak. 

‐ leginkább a munkaerő minősége és elhivatottsága okoz számukra fejtörést,  

‐ munkaerőhiány és a kilépések sokkoló hatása, 

‐ a likviditási gondjaik megakadályozzák a tervezett fejlesztéseket, karbantartásokat. 

 

 

Mindenkinek és magamnak is jó és eredményes munkát kívánok! 

 

 

Tisztelettel, 

Csonka István 

 

Bicske 2019. november 29. 



Csörgöl Ákos              Beszámoló: 2019 november 30. 

 

A bicskei I. sz. választókörzet képviselői munkájának beszámolója 

 

A megválasztásom (2019 október 13.) és az az előtti pár hónapról az alábbiakról tudok beszámolni: 

A  választások  előtti  kampányidőszak  során  próbáltam minél  több  a  választókörzetemhez  tartozó 

családhoz eljutni, beszélgetni velük és felmerülő problémáikat továbbítani az illetékesek felé. A legtöbb 

esetben  a  Táncsics  M.  u‐i  járda  teljes  megújítása,  vízelvezető  árkok  karbantartása,  mellékutak 

aszfaltozása, zúzottköves útszakaszok újra gréderezése, nagyobb mennyiségi lehulló csapadék esetén 

a  vízelvezetés megoldása  került  szóba.  Elsődleges  feladatként  a  fent  nevezett  utca  járdájának  a 

kiépítése szerepel. 

Beszédet mondtam a november 4‐ei Országos Gyásznapon megtartott városi megemlékezésen. 

Részt  vettem  november  9‐én  a  Bicske  Barátok  Egyesület  szervezésében    „Egy  orvos  szemével” 

zenetörténeti sorozat összejövetelén. 

Részt  vettem  a  november  16‐án megtartott  Németh  Tatjana  zeneiskolai  tanár  25  éves  jubileumi 

találkozóján. 

Részt vettem a november 22‐én megtartott Bicske Barátok Egyesület által kiadott Szülőföldünk sorozat 

III. kötetének bemutatóján. 

Részt vettem a december 1‐én a Kultúrkúriában megtartott városi Mikulásház megnyitóján. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a beszámolóm elfogadásához. 

 

Bicske, 2019.november 30. 

 

              Tisztelettel: Csörgöl Ákos 





VÁLASZTÓPOLGÁROKKAL  VALÓ  KAPCSOLATTARTÁS                            Iktatószám:ÜV/843‐1/2019. 

 

A választási programomban kiemelt szerepet kapott a  körzetemben élő lakossággal való 

kapcsolattartás, melyet a következők szerint szeretnék megvalósítani. 

‐Terveimben szerepel, hogy felkeresek egy‐egy utcát, hogy az ott élőket jobban  megismerjem, 

beszélgessek velük, erről néhány lakót értesítve, hogy szóljanak szomszédaiknak is. 

‐Már eddig is számos telefonos, személyes vagy az Önkormányzat közvetítésével írásos megkeresés 

érkezett felém. Ezeket a kéréseket rövid időn belül teljesítettem, személyes beszélgetések során sok 

panasz, kérdés, kérés elhangzott. Pl. a Csokonai utcai járdaépítés kapcsán, az Arany János utcai 

közlekedési szabálytalanságokról, a szomszédok nem zökkenőmentes egymás mellett éléséről, járdák , 

vízelvezetés hiányáról, a Petőfi  utcában lakók panaszairól. 

‐ A rendszeres segélyben részesülőket szeretném felkeresni, problémáikat, nehézségeiket meghallgatni, 

ezeket mérsékelni, vagy megoldani, ha lehetséges. 

‐A következő időszak fő feladata  számomra, hogy különös gonddal figyeljek az idősekre, betegekre, 

kisgyermekesre. Ha szükséges segítséggel könnyítsem életüket. 

‐Szeretném  ösztönözni a körzetemben élőket, hogy minél több városi közösségi rendezvényen vegyenek 

részt, akár látogatóként,akár aktív rendezőként is. Ezek a programok nagyszerű lehetőségek arra, hogy 

egymással, a város vezetőivel beszélgessenek, aktív részesei legyenek a város életének. Ezekre a 

programokra szórólappal  vagy  a közösségi média által  hívmám fel a figyelmet. 

‐  Ha valamelyik területen nagyon sok probléma halmozódik fel, szervezett lakógyűlést hívok össze, ahol 

mindenki elmondhatja gondjait, ötleteit a megoldásokra. 

‐Évente egy‐ két alkalommal tájékoztatást szeretnék nyújtani a képviselői munkámról, a megoldott 

problémákról, sikerekről, tervekről. 

‐ 

Dr. Lovasné Báder Katalin önkormányzati képviselő 



Tárgy: Választó polgárokkal való kapcsolattartás 
 
 
Tisztelt Jegyző Úr! 
 
 
 Hulladékgazdálkodás reformja (nagyobb hangsúly a szelektív gyűjtésre (óvodák 

iskolák bevonásával), gyakoribb elszállítás, zöld hulladék lerakó v. gyakoribb elhordás 
legalább időközönként) 

 Szelektív kukák kihelyezése 
 Közösségi faültetés minden ősszel, tavasszal pedig a virágültetés köztereink még 

szebbé tétele végett 
 Meglévő Idősebb fák legfőképp a Bocskay lakótelep környékén teljes visszametszése, 

azaz csonkolással új hajtásnövekedés serkentése.  
 Fiatalok Háza kihasználása, gyakoribb programok, koncertek, versenyek  
 MOZI --> rendszeres vetítés, szélesebb körben hirdetés, hogy mindenkihez eljusson, 

hogy van mozi Bicskén 
 Fiatalok Tanácsának megalakítása  
 Termelői piac és a környezetének színvonalas kialakítása,  
 Bicskei Közterület Felügyelet felállítása (parkolás, szemetelés végett) 
 Bocskay lakótelep 2-6 szám alatt a csapadék elvezetési probléma megoldása  
 Muskátli utca útburkolat aszfaltozása vagy ideiglenes forgalom, sebesség korlátozás  

 
 
Kelt, Bicske 2019. november 30. 
 
 

Tisztelettel: 
Horváth János Koppány 



Képviselői beszámoló 

2019. október 13-án szereztem képviselői mandátumot az önkormányzati választásokon. 
Ezt követően november elején tartottuk az első szervezett találkozót a bicskei 
választópolgárokkal, ahol a várost érintő ügyek, kérdések adták a beszédtémát. Ezeket a 
találkozókat rendszeresíteni fogjuk a jövőben is. 

Mivel Bicskén élek, napi rendszerességgel folytatok beszélgetéseket a választópolgárokkal 
a várost érintő ügyekkel kapcsolatban, személyesen és telefonon egyaránt. Igyekszem a 
választópolgárok által felvetett minden kérdésre a legjobb tudásom szerint válaszolni, a 
kérdéseknek utánajárni, a megoldandó problémákat a képviselő-testület elé vinni. 

Számomra fontos, hogy valódi képviseletet biztosítsak Bicske polgárainak, az 
önkormányzati képviselők egyik legfontosabb feladata, hogy kapcsolatot tartson a lakosság 
és a döntéshozók között. Képviselői munkámról rendszeresen beszámolok a képviselői 
oldalamon, nyilvánosságot biztosítva ezzel a város lakóit érintő ügyeknek.  

Rendszeresen tervezek előre meghirdetett lakossági fórumokat is tartani, további 
lehetőséget biztosítva a kapcsolattartásra. Közösségi oldalamon és a város honlapján is 
megtalálható e-mail címemen bármikor állok az engem felkereső polgárok rendelkezésére. 
 
Molnár Dániel 

 

 



 

Képviselői Beszámoló 2. körzet 

(Németh Tibor Képviselő) 

 
2010  óta vagyok a 2 számú körzet képviselője, az idei évben már harmadik 
alkalommal választanak újra a körzetemben élők. 
A 2 számú körzetben élnek a város leghátrányosabb helyzetű lakói, ezért fontos 
a minden napos kapcsolat tartás a körzet lakóival. 
2013-ban sikerült pályázati forrásból elindítani a Tanoda működését, amely 
azóta is sikeresen működik,2016 óta az épületben Baba-Mama klub is működik, 
amelynek szintén közösség kovácsoló ereje van. 
2019-ban is megrendezésre került a Romanap melynek idén is nagy sikere volt. 
A Romanap helyszíne képviselőségem ideje alatt folyamatosan szépült meg és 
helyet kapott egy játszótér is, ami igazi közösségi térré vált a hétköznapokon is. 
A 2018 évben TAO forrásból műfüves kispályás focipálya került át adásra, 
amely nagyon sok embernek ad sportolási lehetőséget és nagyon sokan élnek 
vele. Körzetem egyik része a lakótelep, ahol a közös képviselőkkel is jó 
kapcsolatot ápolok. 
2016 ősszén a körzetben két aszfaltos út is elkészült és a többi utca  javítására is 
sor került. 
2017-ben elkészült több utcában is a közvilágítás, amely évek óta súlyos 
probléma volt a körzetben. 
A testületi üléseken rendszeresen részt veszek és tájékoztatom a körzet lakóit az 
őket érintő döntésekről. 
Körzetben még sok a tenni való, de bízom benne, hogy a ciklus végéig még sok 
feladatot tudunk elvégezni a város vezetéssel közösen. 
 



A választópolgárokkal való kapcsolattartás 

6. sz választókörzet 

 

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

A 2019-es esztendő mérföldkővé vált választókörzetem életében, mert az ősz folyamán tudtuk 
meg, hogy az ún. Nagyállomás projekt zöld utat kapott. Ez a beruházás nagymértékben 
befolyásolja majd a körzetben élők mindennapi életét, így személyes konzultációim alatt 
megfogalmazódott az igény, hogy rajtam keresztül a projekt kivitelezési folyamatának aktív 
részesei legyenek, hiszen, mint mondták: „az ördög a részletekben rejlik”.  

A személyes kapcsolattartásomnak egyik kardinális eleme a Thököly utca útépítési munkáival 
kapcsolatos volt. Mivel évek óta várják az itt élők az új úttestet és járdát – és ígéretet is kaptak 
erre vonatkozóan -, önkormányzati képviselői kapcsolattartásom legintenzívebb területévé vált. 

Az önkormányzati választások a választópolgárokban is felerősítették az igényt arra, hogy 
képviselőjüknek megfogalmazzák problémáikat, igényeiket. Természetesen, ahogy mindig 
(nemcsak kampány idején), én megtiszteltetésnek vettem, hogyha hozzám fordultak és 
igyekeztem segíteni, megoldási javaslatokat kidolgozni számukra. 

Ugyanilyen fontosnak tartom azt, hogy a választópolgárok, az őket érintő fejlesztéseket teljes 
körűen birtokolják. Ezért tartottam a Kölcsey utca járdaavatója kapcsán egy olyan lakossági 
fórumot, ahol tájékoztattuk a lakosokat a körzet fejlesztési munkálatairól, az egyes projektek 
készültségi szintjéről. 

 

Az elmúlt hónapokban a régi választópolgári igények mellet újak is megjelentek szép számban, 
melyeket képviselhetek majd ebben az önkormányzati ciklusban. 

Kérem a képviselő testület támogatását a jövőben, hogy fogadja be azokat az ügyeket, melyek 
képviselni fogok. 

Bicske, 2019 december 4. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Sulyokné Guba Judit 
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