
Előterjesztés 
Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 
kötelezettségről 

 
1. előterjesztés száma: 412/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – képviselői beszámolók 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 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  
2018. november 19. napján megkapta. 
 
A kötelezettség teljesítését személyenként, képviselő-testületi határozatba kell foglalni. 
 

A határozathozatal szempontjából érintett személy 
Beszámolási 

kötelezettség teljesítés 

Pálffy Károly polgármester  

Bálint Istvánné alpolgármester  

Bárányos József képviselő, Gazdálkodási Bizottság elnöke  

Dr. Bourgla Ossamah képviselő, Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja  

Heltai Zsolt képviselő, Gazdálkodási Bizottság tagja,  

Igari Léna képviselő, Humánerőforrások Bizottság tagja,  

Ivanics Imréné képviselő, Gazdálkodási Bizottság tagja  

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, Város- és 
Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke  

Máté János Szilárd képviselő, Humánerőforrások Bizottság 
tagja  

Németh Tibor képviselő  



Sulyokné Guba Judit képviselő, Humánerőforrások Bizottság 
elnöke  

Szabó Attila képviselő, Város- és Vállalkozásfejlesztés 
Bizottság tagja  

 
 
Statisztika a képviselők testületi ülésről való hiányzásáról 
 
Képviselő-testületi ülések száma november 30-ig: 

Soros, nyílt:  9 db 

Soros, zárt: 9 db 

Rendkívüli, nyílt: 9 db 

Rendkívüli, zárt:  1 db 

Közmeghallgatás: 1 db 

Összesen:  29 ülés  

 
Hiányzások száma nyílt és zárt ülésekről összesen: 
 

Bálint Istvánné: 1
Bárányos József: 4
Dr. Bourgla Ossamah: 24
Heltai Zsolt: 13
Igari Léna: 26
Ivanics Imréné: 1
Iványi Ferenc Tivadarné: 2
Máté János Szilárd: 5
Németh Tibor: 2
Pálffy Károly: 0
Sulyokné Guba Judit: 1
Szabó Attila: 2

 
 
Bicske, 2018. december 7. 
 
 Pálffy Károly 
  polgármester 
 
 
  



 
1. melléklet a 412/2018 számú 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:  2018. december 12. 
Felelős:  polgármester 
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