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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: 9/2019. 

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 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. december 10. A Bicskei Torna Club évzáró rendezvénye 

2. 2018. december 12. Képviselő-testületi ülés 

3. 2018. december 13. 
Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban 

tárgyalásos eljárás Székesfehérváron  

4. 2018. december 13. 
Egyeztetés a MÁV Zrt. képviselőjével Tulik Károllyal P+P 

parkoló kialakításával kapcsolatban 

5. 2018. december 13. 
Egyeztetés Némethné Horváth Nikolettával a Tanoda 

működésével kapcsolatban 

6. 2018. december 14. Adventi gyertyagyújtás a Hősök terén 

7. 2018. december 14. 
A Bicskei Polgármesteri Hivatal apparátusának karácsonyi 

ebédje 

8. 2018. december 14. Projektzáró rendezvény a Tanodában 

9. 2018. december 15. 
A Bicske Városi Óvoda apparátusának karácsonyi ebédje, 

egyben Iványi Ferencné intézményvezető búcsúztatása 

10. 2018.december 15. Szeretetvendégség a Fiatalok Házában 

11. 2018. december 17. Képviselő-testületi ülés 

12. 2018. december 17. 
Egyeztetés Karászi Gáspárral, a Fejérvíz Zrt. műszaki 

vezérigazgató-helyettesével 

13. 2018. december 18. 
A Bicske Városi Óvoda nyugdíjas dolgozóinak karácsonyi 

rendezvénye 

14. 2018. december 19. Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia karácsonyi rendezvénye 
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15. 2018. december 20. Időpontkérők fogadása 

16. 2018. december 21. Adventi gyertyagyújtás a Hősök terén 

17. 2018. december 28. Intézményvezetői ülés 

18. 2019. január 3. 
Bicske IMCS-SUMP egyeztető tárgyalás, melyen részt vettek 

a NIF Zrt. képviselői, valamint a KTI képviselői  

19. 2019. január 7. Intézményvezetői ülés 

20. 2019. január 7. 
Egyeztetés Nagyné Szita Erzsébettel, a BEMKK 

igazgatójával 

21. 2019. január 8. Interjú a Belügyminisztérium munkatársaival  

22. 2019. január 10. Időpontkérő fogadása 

23. 2019. január 10. Egyeztetés a Takarékbank képviselőjével 

24. 2019. január 10. Interjú Szabó Tibor újságíróval 

25. 2019. január 10. A Kossuth téri buszmegálló átadása 

26. 2019. január 10. Egyeztetés a KTI képviselőivel 

27. 2019. január 11. Megbeszélés Nagyné Szita Erzsébet intézményvezetővel 

28. 2019. január 11. Megbeszélés Tóth Erzsébet intézményvezetővel 

29. 2019. január 14. Álláspályázó meghallgatása 

30. 2019. január 16. 
Egyeztetés a környező települések polgármestereivel az 

orvosi ügyelet kapcsán 

 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok:  

 

1.) 321/2018. (XII.12.) határozat 

A 2018. december 12-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

2.) 322/2018. (XII.12.) határozat 

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

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

3.) 323/2018. (XII.12.) határozat 

Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata 

Pénzügyi Iroda tájékoztatva, bérlők kiértesítése folyamatban. 
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4.) 324/2018. (XII.12.) határozat 

Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata 

Pénzügyi Iroda tájékoztatva, bérlők kiértesítése folyamatban. 

 

5.) 325/2018. (XII.12.) határozat 

Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata 

Pénzügyi Iroda tájékoztatva. 

 

6.) 326/2018. (XII.12.) határozat 

Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálata 

Pénzügyi Iroda tájékoztatva. 

 

7.) 327/2018. (XII.12.) határozat 

A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 

közzétételéről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

8.) 328/2018. (XII.12.) határozat 

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóztatási tevékenységéről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

9.) 329/2018. (XII.12.) határozat 

Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban érkezett észrevételekről 

A képviselő-testület az észrevételeket megtárgyalta, a rendelet módosítása megtörtént. 

 

10.) 330/2018. (XII.12.) határozat 

Kerecsendi Kiss Márton Tanoda támogatási kérelméről 

A szerződés aláírásra került. 

 

11.) 331/2018. (XII.12.) határozat 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt pályázatokon való részvételről 

A pályázatok benyújtásra kerültek. 

 

12.) 332/2018. (XII.12.) határozat 

Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

13.) 333/2018. (XII.12.) határozat 

Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

14.) 334/2018. (XII.12.) határozat 

Pálffy Károly polgármester, önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcso-

lattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 
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15.) 335/2018. (XII.12.) határozat 

Bálint Istvánné alpolgármester, önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kap-

csolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

16.) 336/2018. (XII.12.) határozat 

Iványi Ferenc Tivadarné önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolat-

tartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

17.) 337/2018. (XII.12.) határozat 

Bárányos József önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

18.) 338/2018. (XII.12.) határozat 

Ivanics Imréné önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

19.) 339/2018. (XII.12.) határozat 

Németh Tibor önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

20.) 340/2018. (XII.12.) határozat 

Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

21.) 341/2018. (XII.12.) határozat 

Szabó Attila önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötele-

zettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

22.) 342/2018. (XII.12.) határozat 

Máté János Szilárd önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

23.) 343/2018. (XII.12.) határozat 

Igari Léna önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

24.) 344/2018. (XII.12.) határozat 
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Dr. Bourgla Ossamah önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

25.) 345/2018. (XII.12.) határozat 

Heltai Zsolt önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötele-

zettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

26.) 346/2018. (XII.12.) határozat 

A Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről 

Végrehajtása folyamatos. 

 

27.) 347/2018. (XII.12.) határozat 

Pálffy Károly polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

Végrehajtást nem igényel. 

 

28.) 348/2018. (XII.12.) határozat 

A polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteriájának megállapításáról 

Személyügyi csoportnak átadva. 

 

29.) 349/2018. (XII.12.) határozat 

313/2018. (XI. 28.) számú határozat módosításáról 

A pályázati kiírás korrigálása megtörtént. 

 

30.) 356/2018. (XII.17.) határozat 

A 2018. december 17-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

31.) 357/2018. (XII.17.) határozat 

Környezeti vizsgálat szükségességéről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

32.) 358/2018. (XII.17.) határozat 

A településszerkezeti terv módosításáról 

A határozat kihirdetésre került, végrehajtást nem igényel. 

 

33.) 359/2018. (XII.17.) határozat 

A 2019. évi tanoda pályázatról 

A pályázat benyújtása megtörtént. 

 

 

 

A Képviselő-testület 2018. december 12-én megtartott soros, nyílt ülésén intézkedést igénylő 

képviselői bejelentés nem hangzott el. 
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Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

Bicske, 2019. január 22. 

 

 Pálffy Károly 

  polgármester 

 

 

 

 

1. melléklet a 9/2019. 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:  2019. január 23. 

Felelős:  polgármester 


