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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: 45/2019. 

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 nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

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: 

 2019. február 19. Honosítás 

 2019. február 20. 
Egyetetés Varga Zoltánnal, a bicskei Duna House 

irodavezetőjével 

 2019. február 21. Egyeztető megbeszélés a bicskei fogászati ellátás kapcsán 

 2019. február 22. Időpontkérők fogadása 

 2019. február 25. Álláspályázók meghallgatása 

 2019. február 25. 
Egyeztetés az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. munkatársaival 

a bicskei ügyelet ellátása kapcsán 

 2019. február 26. 
Találkozó az Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. 

munkatársával a tervezett közbeszerzések kapcsán 

 2019. február 27. Részétel a felcsúti bölcsőde ünnepélyes átadóján 

 2019. február 28. 
Egyeztetés, azon ingatlanok tulajdonosaival, melyek 

megvásárlását beterveztük az idei költségvetésbe 

 2019. március 1. Időpontkérők fogadása 

 2019. március 5. 
Egyeztetés a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 

intézményvezetőjével, Nagy Kálmánnal 

 2019. március 6. Intézményvezetői ülés 

 2019. március 6. 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás ülése 

 2019. március 6.  
Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. Virtuális 

Erőmű ProgramTM pályázatának díjátadó ünnepsége 
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 2019. március 11. 
Egyeztetés az orvosi ügyelet ellátásában érintett 

társönkormányzatok polgármestereivel 

 2019. március 12. 

Velencei-Tó és Térsége, Váli-Völgy, Vértes Térségi 

Fejlesztési Tanács képviselőivel egyeztető megbeszélés a 

kerékpárút kapcsán 

 2019. március 13. 
Megbeszélés az ÉDV Zrt. vezérigazgatójával Székely Ferenc 

Gézával  

 2019. március 14. 
Az 1848/49-es szabadságharcunkra emlékezve a Bicskei 

Rendőrkapitányság ünnepséget rendezett  

 2019. március 14. 
A Vörösmarty utca 76. szám alatt található ingatlan adásvételi 

szerződésének aláírása 

 2019. március 15. Városi megemlékezés 

 

 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok:  

 

1.) 19/2019. (II.20.) határozat 

A 2019. február 20-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

2.) 20/2019. (II.20.) határozat 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

3.) 21/2019. (II.20.) határozat 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

4.) 22/2019. (II.20.) határozat 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta-

tással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre készített éves költségelszámolásról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

5.) 23/2019. (II.20.) határozat 

Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról 

Szerződéskötés megtörtént. 

 

6.) 24/2019. (II.20.) határozat 

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

A módosítás a Magyar Államkincstárnak megküldésre került. 

 

7.) 25/2019. (II.20.) határozat 

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító 

okiratának elfogadásáról 

A módosítás a Magyar Államkincstárnak megküldésre került. 
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8.) 26/2019. (II.20.) határozat 

A Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati felhívásról 

A hirdetések megjelentetése megtörtént.  

 

9.) 27/2019. (II.20.) határozat 

„TeSzedd” akcióban történő részvételi szándék kinyilvánítása 

A bicskei helyi akció 2019.03.23-án kerül megrendezésre. A szervezés folyamatban. 

 

10.) 28/2019. (II.20.) határozat 

Beszámoló a Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről 

A határozat megküldésre került, további intézkedést nem igényel. 

 

11.) 29/2019. (II.20.) határozat 

A Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

12.) 30/2019. (II.20.) határozat 

A Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

13.) 31/2019. (II.20.) határozat 

2019. március 15-i ünnepi programról 

Az ünnepi megemlékezés méltó módon megtörtént. 

 

14.) 32/2019. (II.20.) határozat 

Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

Végrehajtást nem igényel. 

 

15.) 33/2019. (II.20.) határozat 

Pálffy Károly polgármestert megillető 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

A határozat a HR csoport számára továbbításra került. 

 

16.) 36/2019. (II.26.) határozat 

A 2019. február 26-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

17.) 37/2019. (II.26.) határozat 

Bicske 1. sz. vegyes fogorvosi körzet fogászati alapellátás helyettesítéséről 

Működési engedélyt megkaptuk, feladat-ellátási szerződést megkötöttük, a lakosság 

tájékoztatása megtörtént. 

 

18.) 38/2019. (II.26.) határozat 

„A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár „Kulturális tér és szolgáltatás – 

Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális szolgáltatások kialakításával TOP-

7.1.1-16- H -106-1” pályázaton történő részvételéről 

A támogató döntés a Művelődési Háznak átadásra került. 

 

19.) 39/2019. (II.26.) határozat 

Energiatudatos/Energiahatékony Önkormányzat 2019. pályázaton történő részvételről 

A pályázaton részt vettünk, azon elismerést kaptunk. 
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A Képviselő-testület 2019. február 20-án megtartott soros, nyílt ülésén intézkedést igénylő 

képviselői bejelentések: 

Bejelentés Végrehajtás 

A városi buszközlekedésben a busz nem 

várja meg a pontos, menetrend szerinti 

indulási idejét. Kéri, hogy ha van rá 

lehetőségük, jelezzék a buszszolgáltató felé 

a problémát és kérjenek emberségesebb 

hozzáállást a város lakói számára. 

A szolgáltató megkeresése megtörtént. 

A Rózsa utcai járdafelújításból felgyülemlett 

betontörmelék az ott élőket kezdi zavarni. 

Rózsa utcai járdafelújításból maradt 

törmelék elszállítása a kivitelező 

feladatkörébe tartozik a vonatkozó 

szerződés alapján. 

A tél nagyon sok hibát okozott az aszfaltos 

és a nem szilárd burkolatú utakon. Kéri, 

hogy a lehetőségekhez mérten mérjék fel 

ezeket a hibákat és a lehető legrövidebb időn 

belül történjenek meg a javítások mind a 

bel- és külterületeken. 

Az aszfaltos utak tekintetében a felmérés 

folyamatban, egyeztetés alatt áll. 

A belterületi földutak javítása a 

közelmúltban megtörtént. 

A külterületi földutak vonatkozásában a 

javítások -egyeztetés alatt-, előreláthatólag 

március 15. napja után várható. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a beszámoló 

elfogadására.  

 

Bicske, 2019. március 19. 

 

 Pálffy Károly 

 polgármester 

 

 

1. melléklet a 45/2019. 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 rendes ülés közötti időszak 

eseményeiről, a határozatok végrehajtásáról és a képviselői bejelentések alapján tett 

intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Határidő:  2019. március 20. 

Felelős:  polgármester 


