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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: 366/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

 - Benedek Eszter 

 - Fábián Róbert 

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. 2018. szeptember 25. Időpontkérők fogadása 

2. 2018. szeptember 25. 

Találkozó Mátrahalmi Tiborral, Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei 

Kirendeltségének igazgatójával 

3. 2018. szeptember 26. Képviselő-testületi ülés 

4. 2018. szeptember 26. Katasztrófavédelmi felkészítés 

5. 2018. szeptember 27. Időpontkérők fogadása 

6. 2018. szeptember 27. 

Egyeztetés Vásárhelyi Tiborral, az NHKV Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízott 

vezérigazgató-helyettesével 

7. 2018. szeptember 28. Idősek-napi rendezvény a Báder Fogadóban 

8. 2018. szeptember 29. Szent Mihály-napi Sokadalom a Kossuth téren 

9. 2018. október 1. Intézményvezetői ülés 

10. 2018. október 1. 
Egy helyi bútorgyártó cég felajánlásának átadása a Bicskei 

Mentőállomás részére 

11. 2018. október 2. Kerekasztal megbeszélés ebtartás témában 

12. 2018. október 4. 

Egyeztetés Hajmási Tiborral a KTI Közlekedéstudományi 

Intézet Nonprofit Kft. szakértőjével, az etyeki buszmenetrend 

módosítása kapcsán 
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13. 2018. október 5. Időpontkérők fogadása 

14. 2018. október 5. Városi megemlékezés 

15. 2018. október 8. 
Erasmus program keretében Bicskére látogató külföldi 

delegációk fogadása 

16. 2018. október 8. 
Egyeztetés Dr. Nagy Gyula és Dr. Török Péter 

háziorvosokkal 

17. 2018. október 10. 
Megbeszélés László Péterrel az Atrox-Mérnök Kft. 

ügyvezetőjével a folyamatban lévő beruházások kacsán 

18. 2018. október 10. Találkozó Varga Imre katolikus plébánossal 

19. 2018. október 10. 
Egyeztetés Széplaki Barbarával a Losonczi u. 70 szám alatti 

ingatlan kapcsán 

20. 2018. október 11. 
Helyi Védelmi Bizottság ülése, melynek témája a téli 

időjárásra való felkészülés 

21. 2018. október 11. 
Egyeztetés Ádám Annamáriával, a Bicskei Prelúdium 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjével 

22. 2018. október 11. Honosítás 

23. 2018. október 12. 
Esztergom –M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztésének 

tervismertetése 

24. 2018. október 13. Csapatzászló Átadás-átvételi ünnepség 

25. 2018. október 15. Találkozó Rácz Lajos baptista lelkésszel 

26. 2018. október 15. 

Megbeszélés Völgyesi Zsolttal, a MÁV vezérigazgatójával a 

Bicske nagyállomáson kialakult helyzet megoldása 

érdekében 

27. 2018. október 16. Időpontkérők fogadása 

28. 2018. október 16. 

TOP-5.1.-15-FE1-2016-00006 „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések Bicskei járásban” projekt keretében 

megrendezett irányító csoport ülése 

29. 2018. október 17. 
M1 autópálya szélesítésével kapcsolatos megbeszélés a NIF 

Zrt. szervezésében 

30. 2018. október 17. 
Helyszíni bejárás a MÁV stratégiai vezérigazgató-

helyettesével Völgyesi Zsolttal 

31. 2018. október 18. 
Esztergom –M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztésének 

tervzsűrizése 

32. 2018. október 19. Időpontkérők fogadása 

33. 2018. október 20. „Kezedben a sorsod!” figyelemfelkeltő séta 

34. 2018. október 20. 
Bicskei házaspár köszöntése 70. házassági évfordulójuk 

alkalmából 

35. 2018. október 22. Városi ünnepség 

https://www.prelud.hu/
https://www.prelud.hu/
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36. 2018. október 24. A felújított bölcsőde ünnepi átadója 

37. 2018. október 25. Időpontkérő fogadása 

38. 2018. október 25. Szépkorú köszöntése 

39. 2018. október 25. Egyeztetés Bereczki Zoltánnal a Hello tourist képviselőjével 

40. 2018. október 26. 
Egyeztető tárgyalás Fakász Tamás állami főépítésszel az M1-

szárligeti csomópont  HÉSZ módosítása kapcsán 

41. 2018. október 26. Szépkorú köszöntése 

42. 2018. október 27. Jótékonysági bál 
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Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok:  

1.) 237/2018. (IX.26.) határozata 

A 2018. szeptember 26-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

2.) 238/2018. (IX.26.) határozata 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

3.) 239/2018. (IX.26.) határozata 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

4.) 240/2018. (IX.26.) határozata 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, 

Végrehajtást nem igényel. 

 

5.) 241/2018. (IX.26.) határozata 

Településrendezési eszközök módosításáról – Grund területe 

A településtervezővel a szerződést megkötöttük, a módosításhoz szükséges dokumentáció 

elkészült, az a közmeghallgatáson bemutatásra kerül. 

 

6.) 242/2018. (IX.26.) határozata 

Településrendezési eszközök módosításáról – új sportcsarnok területe 

A településtervezővel a szerződést megkötöttük, a módosításhoz szükséges dokumentáció 

elkészült, az a közmeghallgatáson bemutatásra kerül. 

 

7.) 243/2018. (IX.26.) határozata 

Településrendezési eszközök módosításáról – „Lajtha ház” területe 

A településtervezővel a szerződést megkötöttük, a módosításhoz szükséges dokumentáció 

elkészült, az a közmeghallgatáson bemutatásra kerül. 

 

8.) 244/2018. (IX.26.) határozata 

Településrendezési eszközök módosításának költségeiről 

A településtervezővel a szerződést megkötöttük, a módosításhoz szükséges dokumentációk 

elkészültek. 

 

9.) 245/2018. (IX.26.) határozata 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

A határozat és a csatlakozási nyilatkozat megküldésre került, a pályázathoz csatlakozott 

önkormányzatunk. 

 

10.) 246/2018. (IX.26.) határozata 

A Zöld Bicske Nonprofit Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

11.) 247/2018. (IX.26.) határozata 

A Bicske-Csabdi-Mány Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 
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12.) 248/2018. (IX.26.) határozata 

A Bicske Építő Kft. felügyelő bizottság ügyrendjének elfogadásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

13.) 249/2018. (IX.26.) határozata 

A Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok - Zöld Bicske Nonprofit Kft. - javadalmazási szabályzatáról 

A határozat megküldésre került, további intézés céljából ügyvéd úrnak átadásra került. 

 

14.) 250/2018. (IX.26.) határozata 

A Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok - Bicske Építő Kft. - javadalmazási szabályzatáról 

A határozat megküldésre került, további intézés céljából ügyvéd úrnak átadásra került. 

 

15.) 251/2018. (IX.26.) határozata 

A Bicske Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában vagy többségi tulajdonában lévő 

gazdasági társaságok - Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. - javadalmazási 

szabályzatáról 

A határozat megküldésre került, további intézés céljából ügyvéd úrnak átadásra került. 

 

16.) 252/2018. (IX.26.) határozata 

A Bicske Építő Kft. 2018. I. és II. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

17.) 253/2018. (IX.26.) határozata 

Bicske Város Önkormányzat 2019–2022 évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

18.) 254/2018. (IX.26.) határozata 

Bicske Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

19.) 255/2018. (IX.26.) határozata 

Ercsi Református Missziói Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

20.) 256/2018. (IX.26.) határozata 

2018. október 6-i ünnepi megemlékezésről 

A határozat végrehajtása megtörtént. 

 

21.) 257/2018. (IX.26.) határozata 

2018. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

A határozat végrehajtása megtörtént. 

 

22.) 258/2018. (IX.26.) határozata 

Bicske, Losonczy u. 75. (541. hrsz) adás-vételéről 

A tulajdonos az adásvételtől visszalépett. 

 

23.) 264/2018. (X.16.) határozat 

A 2018. október 16-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 
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24.) 265/2018. (X.16.) határozat 

Elhunyt Murányi Hajnalka volt önkormányzati képviselő és főállású alpolgármester Bicske 

Város Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról 

A végrehajtás megtörtént. 

 

25.) 266/2018. (X.16.) 

A bicskei 1734/B/6 és 1734/B/28 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jogról való 

lemondásról 

A határozat kézbesítése megtörtént. 

 

26.) 267/2018. (X.16.) 

Tulajdonosi hozzájárulás a BTC 2018-2019-es TAO pályázatához 

A nyilatkozat megküldésre került. 

 

 

 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 26-án megtartott soros, nyílt ülésén elhangzott 

képviselői bejelentésekre tett intézkedések:  

 

 

Bejelentés Végrehajtás 

Kéri, hogy a Móricz Zsigmond utcában lakók 

nyugalmának megőrzése érdekében 

Polgármester úr kezdeményezzen 

tárgyalásokat a rakodó üzemeltetőivel. 

A tárgyalások megkezdődtek, 

helyszíni bejárásra is sor került a 

MÁV szakembereivel. 

Deák Ferenc utca 51. szám alatti lakatlan 

ingatlan előtt a járdán nem lehet közlekedni. 

Kéri a járdaszakasz járhatóvá tételét. 

A járda javítása megtörtént. 

A kertvárosi járdák állapotára hívja fel a 

figyelmet. A Rózsa utcában az emberek a 

közúton közlekedve közelítik meg az óvodát. 
A járdák javítása folyamatban van. 

A Csók utcában a páratlan oldali járda 

használhatatlan és a páros oldalon a 

terepviszonyok miatt nem használják. 
A járda javítása megtörtént. 

Vizsgálják meg a Rózsa utca – Csók utcai 

kereszteződéstől lefelé eső transzformátor 

elhelyezkedését, mely akadályozza a kanyar 

beláthatóságát.  

A 20/0,4 kV-os transzformátor a Csók 

utcában lévő utolsó oszlopon, 

magasan van felszerelve, ez nem 

akadályozza a kereszteződés 

beláthatóságát. 

Vélelmezhetően a transzformátor 

szekunder oldali kivezetéseit fogadó, 
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és a közterületi kisfeszültségű hálózat 

csatlakozásait tartalmazó 

kapcsolószekrény lehet a bejelentés 

tárgya, mert ez akadályozhatja a 

kereszteződés beláthatóságát. 

 

Ez a kapcsolószekrény szabványos 

méretű, felszerelési magasságát a 

szerelhetőség és hozzáférhetőség 

alapján határozzák meg. 

(Biztosítékok, közvilágítási mérő és 

egyéb szerelvények vannak benne.) 

A szekrény jelenlegi helyén kb. 10 éve 

van felszerelve, a legkisebb felületét 

mutatva a Csók utca, a kereszteződés 

irányába. 

Elfordítása esetén a jelenleginél is 

nagyobb felülettel takarná a kilátást, 

illetve az út vagy a járda 

űrszelvényébe nyúlna bele. 

A magasabb felszerelése a 

szerelhetőséget, hozzáférést rontja. 

A kapcsolószekrény E.ON tulajdon. 

Az elmúlt években a 

kapcsolószekrény elhelyezkedésével 

kapcsolatosan észrevétel nem érkezett 

az önkormányzathoz, de legalábbis 

nincs róla tudomásunk. 

Ellenőrzésünk során azt tapasztaltuk, 

hogy a kereszteződés nyugati oldalán 

lévő beton villanyoszlop hasonló, 

véleményünk szerint nem veszélyes 

mértékű kitakarást eredményez, ami 

kezelhető az utak alárendeltségéből 

következő, szükség szerinti kötelező 

megállással. 

Arany János utcánál a parkolás miatti áldatlan 

állapot megoldása 

A Prohászka O. utca - Arany J. utca 

torkolat parkolási rendje 

A korábban kialakult parkolási rendet 

a Járási Hivatal építése, elsősorban az 

építési forgalom miatt korlátozta az 

önkormányzat. 

A korábbi parkolási rend 

visszaállítására elsősorban a Járási 

Hivatal parkolójából eredő 

forgalomnövekedés (naponta 40-60 

autó ki- és behajtása, nagyobbik 

hányadában éppen az iskolai forgalom 

idején) miatt nem tett javaslatot a 

Polgármesteri Hivatal Műszaki 

Irodája, de az ÚT 2-1.210 útügyi 
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Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

 

Bicske, 2018. október 26. 

 

 Pálffy Károly 

  polgármester 

műszaki előírásban rögzített 

méretekkel a várakozóhelyek 

kijelölése sem valósítható meg a 

jelenlegi szilárd burkolaton, miközben 

a keresztező és hosszirányú 

gyalogosforgalom számára is 

biztonságos közlekedési felületet kell 

biztosítani. 

Mivel a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 34. § (2) 

bekezdése szerint a forgalmi rendet a 

közút kezelője alakítja ki, a szóban 

forgó csomópont kezelője az 

önkormányzat, a képviselő-testület 

javaslatára a parkolási rend is 

módosítható a törvény 

forgalomszervezési elvei (12. §, azon 

belül különösen a (6) bekezdés) 

alapján. 

Török Bálint utca és Szent Imre utca sarkán 

lévő csapadékvízelvezetési hiba Az áteresz javítása megtörtént. 

A Virág közben lévő csapadékvízelvezetési 

probléma 
Virág közben a csapadékvíz 

elvezetése megtörtént. 

Az Apponyi Albert utcában lévő járda, illetve a 

Szent Imre utcában lévő járda javításának vagy 

teljes felújításának elvégzése lehetséges-e még 

és mikor 

A járdák javítása megkezdődött. 

A Petőfi utca és a Tompa utca aszfaltozásának 

kérése 

Jelenleg forrás nem áll rendelkezésre a 

költségvetésben, a 2019 évi 

költségvetésben szerepeltetni kell. 

Kuka és buszmegálló kihelyezésének kérése a 

Kossuth térre 
Az engedélyezési folyamatot 

megindítottuk. 
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1. melléklet a 366/2018. 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:  2018. október 31. 

Felelős:  polgármester 


