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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: 83/2018 

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. február 19. Egyeztetés Lics Zoltánnal a Régió 2007 Kft. ügyvezetőjével 

a helyi autóbuszközlekedésről 

2. 2018. február 20. Helyi foglalkoztatási együttműködések fórum ülése 

3. 2018. február 20. Egyeztetés Faragó Józseffel 

4. 2018. február 21. Részvétel az Északdunántúli Vízmű Zrt. bemutatkozó 

előadásán 

5. 2018. február 23. Interjú Borsányi Beátával a Fejér Megyei Hírlap újságírójával 

6. 2018. február 26. Duna-Vértes Köze Társulás ülése 

7. 2018. február 28. Képviselő-testületi ülés 

8. 2018. február 28. Gördülő Zöldítő program a Petőfi Művelődési Központban 

9. 2018. február 29. Találkozó Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel 

10. 2018. március 5. Intézményvezetői ülés 

11. 2018. március 5. Találkozó Dr. Balázs Sándor rendőrkapitánnyal 

12. 2018. március 6. Antiszegregációs kerekasztal megbeszélés a Székesfehérvári 

Tankerületi Központban 

13. 2018. március 7. Időpontkérők fogadása 

14. 2018. március 8. A B3 Takarék bemutatkozása 

15. 2018. március 8. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság évértékelője 

16. 2018. március 13. Találkozó Csepeli Árpáddal a Plant-Orient 2002 Kft. 

képviselőjével a belső parkolóhelyek bővítése céljából 

17. 2018. március 13. Részvétel a Bicskei Rendőrkapitányság március 15-ei 

megemlékezésén, valamint az elismerések átadásán 

18. 2018. március 14. A jótékonysági koncerten befolyt adomány átadása a családok 

részére 

19. 2018. március 15. Városi megemlékezés 

20. 2018. március 17-18. A tusnádfürdői „Szent Anna tanulmányi ház” alapkőletétele, 

valamint az új plébánia szentelése 
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21. 2018. március 20. Találkozó Bokros Ilonával a Bicskei József Attila Általános 

Iskola és Szakiskola igazgatójával 

 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok:  

1.) 38/2018. (II. 28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 2018. február 28-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

2.) 39/2018. (II.28.) 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.) 40/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

4.) 41/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó köz-

szolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2017. évre készített éves költségel-

számolásról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

5.) 42/2018 képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

Végrehajtást nem igényel. 

 

6.) 43/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pálffy Károly polgármestert megillető 2018. évi szabadság ütemezésének 

jóváhagyásáról 

A nyilvántartás vezetése folyamatos. 

 

7.) 44/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: „Vállalkozási szerződés a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00021 azonosító jelű pályázat 

támogatásából megvalósítandó Bicskei Kultúrkúria kivitelezési feladatainak ellátására” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről 

A szerzés aláírásra került, a munka megkezdődött. 

 

8.) 45/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Bicske Város Önkormányzata részére 

támogatásként nyújtott gépjárművekről 

A támogatási szerződéskötés folyamatban. 

 

9.) 46/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos 

támogatás elszámolásáról 

Az EBR42 informácios rendszerben rögzítésre került az elszámolás, előkészítve a dokumentáció 

a MÁK részére. 
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10.) 47/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Bicskei Református Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

11.) 48/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A helyi autóbuszjárat menetrendjének módosítása 

Megállapodás aláírásra került. 

 

12.) 49/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 27/2017. (II.22.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

13.) 50/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: DUAL HR Szolgáltató Bt. feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról 

A szerződés aláírása folyamatban. 

 

14.) 51/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

15.) 52/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A „Minority SafePack – Egymilliós aláírás az európai sokszínűségért” 

kezdeményezéshez való csatlakozásról 

Az aláírások gyűjtése folyamatos, az aláírt íveket folyamatosan küldjük az adott címre. 

 

16.) 53/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Székesfehérvári Szakképzési Centrum vagyonkezelési joga 

Megállapodás aláírásra került. 

 

17.) 54/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról 

A pályázatot meghirdettük.  

 

18.) 55/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A helyi építési szabályzat módosításáról, felülvizsgálatáról 

A szerzés aláírásra került, a munka megkezdődött. 

 

19.) 56/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: „Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035 azonosító jelű pályázat 

támogatásából megvalósítandó Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása kivitelezési fel-

adatainak ellátására” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről 

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a munka megkezdődött. 

 

20.) 57/2018. (II.28.) képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A 2018/2019. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

A határozat megküldésre került, további intézkedést nem igényel. 
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A Képviselő-testület 2018. február 28-án megtartott soros, nyílt ülésén intézkedést igénylő 

képviselői bejelentések: 

 

Bejelentő neve Bejelentés Válasz 

Sulyokné Guba Judit 

A Lucernás árok Tatai úti 

része, átfolyása el van 

torlaszolva. 
BGSZ-nek jeleztük 

Németh Tibor 

Elmondja, hogy a körzetében 

lévő szilárd útburkolat 

nélküli utak közül a 

Törökverő, a Jegenyefa, a 

Dankó és a Rigó utcák 

nagyon rossz állapotba 

vannak. Továbbá a Tószeg 

utca is rossz állapotban lévő 

szakasz és szeretné, ha ezek 

az útszakaszok javításra 

kerülnének.  

BGSZ-nek jeleztük 

Igari Léna 

A Tatai úti önkormányzati 

tulajdonú ingatlan cserepei 

megindultak lefelé és 

balesetveszélyes az 

ingatlan, kéri hogy ennek 

elkerülése érdekében 

tegyenek intézkedéseket.  

BGSZ-nek jeleztük 

 

 

Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

Bicske, 2018. március 23. 

 

 

 Pálffy Károly 

 polgármester 
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1. melléklet a 83/2018. 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. március 28. 

Felelős:  polgármester 


