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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: 55/2018 

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: 

 

 2018. január 22. Bicskétől a csillagokig fotókiállítás megnyitója a Fiatalok 

házában 

 2018. január 23. Időpontkérő fogadása 

 2018. január 23. Találkozó Czachesz Gáborral a Vértesaljai Vízi Társulat 

igazgatójával 

 2018. január 24. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

 2018. január 25. Megbeszélés a bölcsőde költözése kapcsán 

 2018. január 26. A Fejét Megyei Kormányhivatal újévi fogadása 

 2018. január 27. III. Városi Disznóvágás 

 2018. január 29. SUMP megbeszélés 

 2018. január 29. Egyeztetés Széplaki Árpád helyi vállalkozóval 

 2018. január 30. Megbeszélés Török Szabolcs tankerületi igazgatóval 

 2018. január 31. Képviselő-testületi ülés 

 2018. január 31. A Fejér 03. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság 

tagjainak eskütétele 

 2018. január 31. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél szerződés aláírás  

 2018. február 1. Találkozó a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőjével 

 2018. február 1. Sajtótájékoztató a Bicskei Egészségügyi Központ fejlesztésével 

kapcsolatban 

 2018. február 2. Időpontkérő fogadása 

 2018. február 2. BTC elnökségi ülés 

 2018. február 5. Intézményvezetői ülés 

 2018. február 7. A Bicskei Járási Hivatal bejárása 

 2018. február 7. Időpontkérő fogadása 
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 2018. február 8. Sportcsarnok megtekintése a németországi Alsleben 

településen 

 2018. február 9.  BTC közgyűlés 

 2018. február 12. Szülői értekezlet a bölcsődében 

 2018. február 14. Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

 2018. február 14. Találkozó Maczelka Márkkal a Spar Kereskedelmi Kft. 

kommunikációs vezetőjével 

 2018. február 14. Időpontkérők fogadása 

 2018. február 15. Honosítás 

 2018. február 16. Találkozó Bodó Beátával, a Fehér Vártervező Kft. 

településtervezőjével a rendezési terv módosításával 

kapcsolatban 

 2018. február 16. Bicske hulladék előkezelő mű befejezési munkáival 

kapcsolatban megbeszélés az MNV Zrt. székházában 

 2018. február 17. Bicske Barátok Egyesület közgyűlése 

 

 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok:  

1.) 5/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 2018. január 31-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

2.) 6/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

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

testületi határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

3.) 7/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

4.) 8/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2017. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

5.) 9/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bicskei Torna Club Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

6.) 10/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Dinamik Harcművészeti Közhasznú SE részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

7.) 11/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 
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8.) 12/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 363/2017. (XI.30.) számú határozat (támogatási döntés) visszavonásáról 

A támogatási összeg utalása megtörtént. A szerződés aláírása folyamatban. 

 

9.) 13/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2018/2019. tanév körzethatár véleményezéséről 

A vélemény megküldésre került. 

 

10.) 14/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás felül-

vizsgálatáról 

A megállapodás aláírása megtörtént. 

 

11.) 15/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

A bizottság véleményét a testület tudomásul vette, további végrehajtást nem igényel. 

 

12.) 16/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A bicskei 2775 hrsz-ú ingatlan bérletéről 

A szerződéskötés megtörtént. 

 

13.) 17/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2018. március 15-i ünnepi programról 

A szervezés folyamatban.  

 

14.) 18/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság (OEVB) tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

A tagok az esküt letették, a bizottság megkezdte működését. A városi honlapon a bizottság 

működéséről az információk folyamatosan frissülnek. 

 

15.) 19/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról 

A tagok felkészítése, oktatásának megszervezése, valamint az eskütétel előkészítése 

folyamatban. 

 

16.) 20/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2018. évi zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

A határozat megküldésre került. 

 

17.) 21/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bicske Városi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó nyári zárva tartás 

módosítása 

A határozat megküldésre került. 

 

18.) 22/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításáról, felülvizsgálatáról 
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A kiválasztás megtörtént, az egyeztetés lezajlott, a szerződés-tervezet jóváhagyásra a 

Képviselő-testület elé terjesztve. 

 

19.) 23/2018. (I. 31.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a „Zártkerti földrészletek infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására” c. pályázattal kapcsolatos kérdésekről 

A pályázat 2018. január 31-én benyújtásra került. 

 

20.) 30/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 2018. február 14-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

21.) 31/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése  

2019 - 2021. közötti időszakra 

Végrehajtást nem igényel. 

 

22.) 32/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről 

A határozat végrehajtása folyamatos. 

 

23.) 33/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: a TOP-7.1.1-16-2017-00106 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges 

garancia nyilatkozatról 

A nyilatkozat benyújtásra került a pályázathoz. 

 

24.) 34/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának, 2018. évi végelszámolás nyitómérlegének, és 2018. évi nyitó leltárának 

elfogadásáról 

A határozat átadásra került az ügyvezető részére, további végrehajtást nem igényel. 

 

25.) 35/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Fejér megyei 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság (OEVB) további póttagjának megválasztásáról 

A megválasztott póttag az esküt letette. 

 

26.) 36/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A szavazatszámláló bizottságok további póttagjainak megválasztásáról 

A tagok felkészítése, oktatásának megszervezése, valamint az eskütétel előkészítése 

folyamatban. 

 

27.) 37/2018. (II. 14.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Az M1 autópálya 47+992 km szelvényében megvalósítandó csomópontról 

Az egyeztetések folyamatban vannak. 
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A Képviselő-testület 2018. január 31-én megtartott soros, nyílt ülésén intézkedést igénylő 

képviselői bejelentések: 

 

Bejelentő neve Bejelentés Válasz 

Szabó Attila 

A Virág közben található 

vízelvezetés problémája. 

Elmondja, hogy itt korábban 

egy 10 méteres szakaszon 

nem tettek le vízelvezető 

csövet, melynek pótlását kéri.  

a pótlási munkák 

előkészítését a Hivatal 

megkezdte. 

A Török Bálint utca és Szent 

Imre utca kereszteződésében 

lévő vízelvezető gyűrű 

véleménye szerint nem 

megfelelően működik. 

Elmondja, hogy tudomása 

szerint nagyobb esőzés 

esetén megáll a víz.  

BGSZ felé jeleztük 

Május 1. utca 42. szám előtt 

megsüllyedt az útburkolat.  

 
BGSZ felé jeleztük 

A Török Bálint utca 10. szám 

előtt szintén megsüllyed az 

útburkolat.  

 

BGSZ felé jeleztük 

Sulyokné Guba Judit 

A Zrínyi utca 14. szám alatt 

lakók tujákat ültettek az 

úttest szélére, melyek az évek 

alatt hatalmasra és 

terebélyesre nőttek, és 

belógnak az úttestre, zavarva 

ezzel a közlekedést, mivel a 

tuják miatt a fenti 

kereszteződés beláthatatlan. 

BGSZ felé jeleztük 

 

 

Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

Bicske, 2018. február 27. 

 

 

 Pálffy Károly 

 polgármester 
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1. melléklet a 55/2018. 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. február 28. 

Felelős:  polgármester 


