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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: 415 /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. november 28. Képviselő-testületi ülés 

2. 2018. november 29. CLLD ülés 

3. 2018. november 30. Fejérvíz közgyűlés 

4. 2018. december 3. Intézményvezetői ülés 

5. 2018. december 5. 
Egyeztetés a Csákvári úton lévő ingatlanok hasznosításával 

kapcsolatban a tulajdonos képviselőivel 

6. 2018. december 6. A karácsonyi képeslapkészítő verseny eredményhirdetése 

7. 2018. december 7. Kamionparkoló átadása 

8. 2018. december 7. 
Egyeztetés MÁV munkatársaival a P+R parkoló kialakítása 

kapcsán 

9. 2018. december 9. Adventi vásár 

10. 2018. december 9. A Bicske Barátok Egyesület rendezvénye 
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Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok:  

1.) 309/2018. (XI.28.) határozata 

A 2018. november 28-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

2.) 310/2018. (XI.28.) határozata 

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

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

3.) 311/2018. (XI.28.) határozata 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

4.) 312/2018. (XI.28.) határozata 

Az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok beszámolási kötelezettségéről 

szóló 276/2016. (IX.28.) számú határozat visszavonásáról 

A döntés az érintett társaságok részére megküldésre került. 

 

5.) 313/2018. (XI.28.) határozata 

Intézményvezetői pályázati kiírásról 

A kiírás megtörtént. 

 

6.) 314/2018. (XI.28.) határozata 

A Bicskei Kultúrkúria üzemeltetési szerződésének jóváhagyásáról 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 

7.) 315/2018. (XI.28.) határozata 

A FEJÉRVÍZ ZRt. Igazgatóságába igazgatósági tag delegálásáról 

A közgyűlésen a döntés megszületett. 

 

8.) 316/2018. (XI.28.) határozata 

Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

9.) 317/2018. (XI.28.) határozata 

A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

Szervezés alatt. 

 

10.) 318/2018. (XI.28.) határozata 

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

Az együttműködés létrejött. 
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11.) 319/2018. (XI.28.) határozata 

Bicskei Baptista Gyülekezet részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

12.) 320/2018. (XI.28.) határozata 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület támogatási kérelméről 

A szerződés aláírás alatt. 

 

Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

 

Bicske, 2018. december 10. 

 

 

 Pálffy Károly 

  polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet a 415/2018. 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. december 12. 

Felelős:  polgármester 


