
Előterjesztés 

Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségéről 

 
1. előterjesztés száma: 8/2022. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Schulman Izabella 
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 nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
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. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 17. napi rendkívüli, 

nyilvános képviselő-testületi ülésen fogadta el személyenként a képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartásáról szóló beszámolóját. Tekintettel arra, hogy a tavalyi évben e 

kötelezettségnek nem tett eleget minden képviselő, ezért kerül e napirend ismételten a 

képviselő-testület elé. 

Az alábbi táblázat tartalmazza azon képviselők nevét, akik beszámolási kötelezettségüket 

utólag teljesítették. 

 
 

A határozathozatal szempontjából érintett személy 
Beszámolási 
kötelezettség 

teljesítése 

Balázs Péter képviselő, Humánerőforrások bizottság tagja  

Dr. Bourgla Ossamah képviselő, Gazdálkodási bizottság tagja  



Molnár Dániel képviselő, Város- és Vállalkozásfejlesztés 
bizottság tagja  

Sulyokné Guba Judit képviselő, Humánerőforrások bizottság 
elnöke  

 
 
A kötelezettség teljesítését személyenként, képviselő-testületi határozatba kell foglalni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslatban foglaltak elfogadására. 
 
 
Bicske, 2022. február 4. 
 
 
 
 Bálint Istvánné 
    polgármester 
 
 
 

 
1. melléklet a 8/2022. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: (NÉV) önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. megállapítja, hogy (NÉV) önkormányzati képviselő a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § k) pontjában foglalt, 2021. 
évre vonatkozó kötelezettségét 2021.12.31. napjáig nem teljesítette, 

2. megállapítja, hogy (NÉV) önkormányzati képviselő az 1. pont szerinti kötelezettségét 
2022. évben teljesítette. 

 

Határidő:  2022. február 28. 
Felelős:  polgármester 
 
 



Képviselői beszámoló a választópolgárokkal való kapcsolattartásról. 

2021-ben is az előző évhez hasonlóan sajnos a személyes kapcsolattartás lehetőségét 

megnehezítette a pandémia. Az év első felében a járványügyi szabályok miatt a személyes 

találkozók és a fogadó órák megtartása nem volt lehetséges, helyette online és telefonon 

tartottam a kapcsolatot a lakosokkal.  

Az év második felében a járványügyi szabályok enyhülésével a személyes kapcsolattartás is 

könnyebbé vált. Lehetőségem volt fogadó órát tartani.  

Számtalan lakos kereset fel személyesen, online és telefonon is. Kitelepülések alkalmával is 

volt lehetőségem a bicskei polgárokkal a kapcsolattartásra, ahol különböző várost éríntő 

kérdésekben tudtam informálódni és információt adni.  

A Humán erőforrás bizottsági tagjaként részt vettem az üléseken, véleményemmel hozzá 

járultam a bizottság munkájához.  

Körzetemben Polgármester asszonnyal és a helyi lakosokkal egyeztettünk a Május 1 utca és 

az Erkel Ferenc utca áteresz problémájáról, mely gátként fogja fel az esővizet. Az ott lakók 

várják az önkormányzat megoldását, hogy a hirtelen lezúduló csapadék legközelebb ne 

árassza el otthonukat.   

Többször jelezték a lakosok az Apponyi játszótérnél az árokban illegálisan lerakott 

szemeteszsákokat, melyeket az ottani szemetes kukához hordtam, és jeleztem a Gazdasági 

szervezetnek. Sajnálatos módon még a lakosokkal nem tudtuk kideríteni, hogy ki, vagy kik az 

elkövetők.  

 Az év utolsó napja sem volt eseménytől mentes. Telefonon jelezték, hogy előző este valakik 

megrongálták a padokat a játszótéren, miután megtekintettem bejelentettem a rendőrségen, a 

Bicskei gazdasági szervezetnél és a Polgármester asszonynak is jeleztem. 

Nagy örömmel fogadtam, hogy a játszótérre elkészültek az árnyékoló napvitorlák amikre már 

régóta nagy szükség volt. 

Igyekeztem mindenkinek teljesíteni a kérését amivel hozzám fordult ebben az évben. 

 

Balázs Péter                                                                        Kelt.: Bicske 2022. 01. 24.  

Önkormányzati Képviselő 
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