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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: 5/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

 - Benedek Eszter 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: határozati javaslat 

6. előterjesztés nyílt 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: 

 

1. 2019. december 10.  
Egyeztetés Szabó Gáborral, a Bicskei Járási Hivatal 

vezetőjével 

2. 

2019. december 11. 

Képviselő-testületi ülés 

3. Megbeszélés Bodó Beáta településtervezővel 

4. Közmeghallgatás 

5. 

2019. december 12. 

Egyeztetés Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel 

6. Temetés 

7. A Barátság Nyugdíjas Klub évzáró karácsonyi rendezvénye 

8. 

2019. december 13. 

A Vertikál Zrt. és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. által 

összehívott egyeztető megbeszélés a Bicskei Polgármesteri 

Hivatalban az érintett települések vezetőivel 

9. Adventi gyertyagyújtás a Hősök terén 

10. 
A Bicskei Istendicsőítők rendezvénye a Petőfi Művelődési 

Központban 

11. 

2019. december 14. 

Bicske Városi Óvoda apparátusának évzáró ebédje 

12. 
Karitász által szervezett ebéd a Fiatalok Házában rászoruló 

családok részére 

13. 2019. december 15. 
Jótékonysági gála a mellrák elleni küzdelem jegyében a 

Petőfi Művelődéi Központban 

14. 2019. december 16. 
Egyeztetés Börcs Antal önkormányzati képviselővel, a 8. 

számú körzet kapcsán 
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15. 

Egyeztetés Gerencsér Balázzsal, a Szociális Ügyekért 

Felelős Államtitkárság munkatársával a Kossuth Zsuzsa 

Gyermekotthon kapcsán 

16. Találkozó Szabó Ágnes intézményvezetővel 

17. 

2019. december 17. 

Időpontkérők fogadása 

18. 
Egyeztetés Horváth János Koppány önkormányzati 

képviselővel, az 5. számú körzetet kapcsán 

19. 
Egyeztetés Félix Zsolttal, az Építész Stúdió Kft. 

tulajdonosával 

20. 
Nagycsaládosok karácsonya az Összefogás Bicskéért 

Egyesület szervezésében 

21. 

2019. december 18. 

Találkozó Bereczki Zoltánnal, a Hello Tourist regionális 

képviselőjével 

22. 
Nyugdíjba vonult óvodapedagógusok hagyományos 

karácsonyi rendezvénye a Bicskei Polgármesteri Hivatalban 

23. Adventi adományok kiosztása 

24. 

2019. december 19. 

Honosítás 

25. 
Egyeztetés Dr. Balogh Gyulával, a Bicskei Egészségügyi 

Központ ügyvezető igazgatójával  

26. 
A Bicskei Polgármesteri Hivatal apparátusának évzáró 

ebédje 

27. A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia évzáró rendezvénye 

28. 

2019. december 20. 

Találkozó Csepeli Árpáddal, a Plant Orient 2002 Kft. 

vezetőjével 

29. Találkozó Molnár Tamással, az NBCorp Bt. vezetőjével 

30. 
Egyeztetés Mag Barbarával, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjével 

31. Találkozó Iván Magdolnával, a Takarékbank munkatársával 

32. 
A tavalyi évben nyugdíjba vonult pedagógusok tiszteletére 

ünnepség a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskolában 

33. Temetés 

34. 

Az SZMSZ-ben kapott felhatalmazás alapján Bicske Város 

Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-hez a kárpátaljai magyar fiatalok 

magyarországi üdültetésének támogatására  

Megpályázott összeg: 2 000 000 Ft 

35. Tanoda évzáró rendezvénye 

36. 2019. december 21. Adventi adományok kiosztása 
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37. A Bicskei Önkéntes Tűzoltóság rendezvénye 

38. 2019. december 27. 
Dinamik Harcművészeti Közhasznú Sportegyesület évzáró 

rendezvénye 

39. 2019. december 30. 
A Pannoniada Gyermekkórus fellépése a Szent István 

Bazilikában 

40. 

2020. január 2. 

Találkozó Némethné Horváth Nikoletta külsős bizottsági 

taggal 

41. 
Egyeztetés Mag Barbarával, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjével 

42. 2020. január 3. 
Egyeztetés Dr. Balogh Gyulával, a Bicskei Egészségügyi 

Központ ügyvezető igazgatójával 

43. 2020. január 4. Újévi jótékonysági koncert a Petőfi Művelődési  

44. 

2020. január 6. 
Intézményvezetői ülés 

45. Találkozó Szabó Ágnes intézményvezetővel 

46. 

2020. január 7. 

Időpontkérő fogadása 

47. Találkozó Varga Györgyné külsős bizottsági taggal 

48. Találkozó Kovács Gáborral 

49. 
Egyeztetés Nagy Attilával, a Bicske Gazdasági Szervezet 

igazgatójával 

50. 
Találkozó Petrin Lászlóval, a Fejér Megyei Kormányhivatal 

főigazgatójával 

51. 

2020. január 8. 

Egyeztetés Mag Barbarával, a Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjével 

52. Időpontkérő fogadása 

53. Egyeztetés Dr. Petrik Péter ügyvéddel 

54. 
Egyeztetés Nemes Károllyal, az Útéppark Kft. 

tulajdonosával 

55. 2020. január 9. Rendezvény Óbarok 20 éves önállósága alkalmából 

56. 

2020. január 13. 

Egyeztető megbeszélés az illegális hulladéklerakók elleni 

fellépés érdekében Tápai Mónikával, a Százhalombattai 

Hulladékkommandó alapítójával 

57. Időpontkérő fogadása 

58. 

2020. január 14. 

Időpontkérő fogadása 

59. 
Egyeztető megbeszélés a Bicskei Szíve Park I. ütemének 

kivitelezéséről 

60. 
Találkozó Polgár Viktorral, a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság 

elnökével a 2020. február 22-én megrendezésre kerülő bál 
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szervezésével kapcsolatban 

61. 2020. január 16. Egyeztetés Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel 

62. 2020. január 17-19. Csap 

63. 

2020. január 21. 

Az SZMSZ rendelkezése alapján tájékoztatja a Tisztelt 

Képviselő-testületet az alábbi kötelezettségvállalásról: 

a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú projekt 

megvalósulásához Bicske Város Önkormányzata 3.829.750,-

Ft-ot biztosít 

64. Temetés Csapon 

65. 

2020. január 22. 

Ad hoc bizottsági ülés az újévi jótékonysági koncert 

bevételének szétosztása kapcsán 

66. 
Egyeztetés Patkóné Bátori Erzsébet óvodavezetővel az 

intézmény idei költségvetéséről 

67. 
Egyeztetés Szabó Ágnes intézményvezetővel az idei 

költségvetéséről 

68. 
Egyeztetés Nagy Attila igazgatóval a Bicskei Gazdasági 

Szervezet idei költségvetéséről 

69. 
Fekete Ildikó kiállításának megnyitása a Bicskei 

Kultúrkúriában 

70. 

2020. január 23. 

Egyeztetés Tessely Zoltán országgyűlési képviselővel 

71. Sajtótájékoztató a Bicskei Egészségügyi Központban 

72. 
Egyeztetés Nagyné Szita Erzsébet intézményvezetővel az 

idei költségvetéséről 

73. 

2020. január 24. 

Időpontkérő fogadása 

74. 
Egyeztetés Dr. Balogh Gyulával, a Bicskei Egészségügyi 

Központ ügyvezető igazgatójával, az egészségügyi központ 

felújítását célzó beruházás előkészítő munkálatai kapcsán 

75. 
Találkozó dr. Oláh Dórával, az Első Magyar Közbeszerzési 

Tanácsadó Zrt. munkatársával 

76. 2020. január 25. Bicske város díszpolgárának temetése 

 

 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok:  

 

1.) 284/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A 2019. december 11. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

További végrehajtást nem igényel. 

 

2.) 285/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 
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Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról 

További végrehajtást nem igényel. 

 

3.) 286/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

4.) 287/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bicske Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Határozat megküldve az intézmények részére. 

 

5.) 288/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Beszámoló Bicske város tűzvédelmi helyzetéről 

A határozat megküldésre került, további végrehajtást nem igényel. 

 

6.) 289/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megalkotásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó módosító indítványról 

További végrehajtást nem igényel. 

 

7.)  290/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

8.) 291/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

9.) 292/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata 

Kiértesítés folyamatban. 

 

10.) 293/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata 

Kiértesítés folyamatban. 

 

11.) 294/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata 

Kiértesítés folyamatban. 

 

12.) 295/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálata 

Kiértesítés folyamatban. 

 

13.) 296/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről 

Végrehajtás folyamatos. 
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14.) 297/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

15.) 298/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 

közzétételéről 

Végrehajtást nem igényel. 

 

16.) 299/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott 2019. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatás elszámolásáról 

Határozat megküldve, további végrehajtást nem igényel. 

 

17.) 300/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Határozat megküldve, további végrehajtást nem igényel. 

 

18.) 301/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata 

A módosítás előkészületei folyamatban vannak. 

 

19.) 302/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

„Bicske Városi Piac kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a  

TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00007 azonosítószámú projektben” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

Az új közbeszerzési eljárás elindításra került. 

 

20.) 303/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról 

Végrehajtást nem igényel. 

 

21.) 304/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A Testvérvárosi Bizottságról szóló 89/2017. (III.29.) határozat visszavonásáról és 

Testvérvárosi Bizottsági tagok megválasztásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó módosító 

indítványról 

Határozat megküldésre került. 

 

22.) 305/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Határozat megküldésre került. 

 

23.) 306/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Határozat megküldésre került. 

 

24.) 307/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Határozat megküldésre került. 
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25.) 308/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Határozat megküldésre került. 

 

26.) 309/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Határozat megküldésre került. 

 

27.) 310/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Testvérvárosi Munkacsoportba tag megválasztásáról 

Határozat megküldésre került. 

 

28.) 311/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Beszámoló a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és köztartozásmentes adózói adatbázisba 

való felvétel teljesítéséről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

29.) 312/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Balázs Péter önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

30.) 313/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bálint Istvánné polgármester választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, 

valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

31.) 314/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bárányos József önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

32.) 315/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Börcs Antal önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

33.) 316/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Csonka István önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

34.) 317/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Csörgöl Ákos önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

35.) 318/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Dr. Bourgla Ossamah önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 
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36.) 319/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Dr. Lovasné Báder Katalin önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási 

kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

37.) 320/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Horváth János Koppány önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

38.) 321/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Molnár Dániel önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

39.) 322/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Németh Tibor önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

40.) 323/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Sulyokné Guba Judit önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

41.) 324/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bálint Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

További végrehajtást nem igényel. 

 

42.) 325/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bálint Istvánné polgármestert megillető 2019. évi időarányos szabadság igénybevételének és 

ütemezésének jóváhagyásáról 

Személyzeti csoport a határozat szerint jár el. 

 

43.) 326/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bálint Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

További végrehajtást nem igényel. 

 

44.) 327/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A polgármester 2019. évre vonatkozó cafeteriája időarányos részének megállapításáról 

Személyzeti csoport a határozat szerint jár el. 

 

45.) 328/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Az FE/02/1164-1/2019. ügyszámú törvényességi felhívásról 

A Fejér Megyei Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárást lezárta. 

 

46.) 329/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bizottsági elnökök és tagok megválasztásáról szóló 264/2019. (X.21) határozat módosításáról 

További végrehajtást nem igényel. 
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47.) 330/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet szerinti 

titkos szavazás szavazatait megszámláló személy kijelöléséről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

48.) 331/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet szerinti 

titkos szavazás szavazatait megszámláló személy kijelöléséről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

49.) 332/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat tárgykörben alkotott rendelet szerinti 

titkos szavazás szavazatait megszámláló személy kijelöléséről 

További végrehajtást nem igényel. 

 

50.) 333/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Csörgöl Ákos döntéshozatalból történő kizárása 

További végrehajtást nem igényel. 

 

51.) 334/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A Képviselő-testület 259/2019.(X.21.) határozatának visszavonásáról 

További végrehajtást nem igényel. 

 

52.) 335/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról 

 

53.) 336/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Csörgöl Ákos alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása 

További végrehajtást nem igényel. 

 

54.) 337/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Személyzeti csoport a határozat szerint rögzítette a KIRA rendszerben. 

 

55.) 338/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Csörgöl Ákos alpolgármester döntéshozatalból történő kizárása 

További végrehajtást nem igényel. 

 

56.) 339/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

Személyzeti csoport a határozat szerint rögzítette a KIRA rendszerben. 

 

57.) 340/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bálint Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

További végrehajtást nem igényel. 
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58.) 341/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bálint Istvánné főállású polgármester illetményének megállapításáról 

Személyzeti csoport a határozat szerint rögzítette a KIRA rendszerben. 

 

59.) 342/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bálint Istvánné polgármester döntéshozatalból történő kizárása 

További végrehajtást nem igényel. 

 

60.) 343/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bálint Istvánné főállású polgármester költségtérítésének megállapításáról 

Személyzeti csoport a határozat szerint rögzítette a KIRA rendszerben. 

 

61.) 344/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Kerecsendi Kis Márton Tanodával kapcsolatos döntésről 

A szerződés megkötése megtörtént. 

 

62.) 345/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Tulajdonosi hozzájárulás a Bicske 526/33 hrsz-ú ingatlan sportcélú fejlesztéséhez 

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásra került. 

 

63.) 346/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

A bicskei 2363/17 hrsz-ú ingatlanon lévő közterületi vízvételi hely megszüntetése 

Az ÁNTSZ hozzájárulás kérése folyamatban. 

 

64.) 347/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bicske, Spar logisztikai központ környezetének fejlesztési koncepciója 

A kiértesítés megtörtént. 

 

65.) 348/2019. (XII.11.) HATÁROZATA 

Bicske, Spar logisztikai központ környezetének településrendezési megállapodása 

A kiértesítés megtörtént, az előkészítés folyamatban 

 

A Képviselő-testület 2019. december 11-én megtartott rendes, nyilvános ülésén az alábbi 

képviselői bejelentések hangzottak el: 

 

Bejelentés Végrehajtás 

Arany János utca 3. szám alatti ingatlan 

utcai csapdékvíz-elvezetési probléma által 

okozott állagromlás 

A költségvetés tervezése után tud majd az 

önkormányzat foglalkozni a felvetett 

problémával, de ehhez mindenképpen 

szükségesek az előzetes szakértői 

vélemények, amelyek ismeretében az 

önkormányzat a költségvetésében tervezni 

tudja az erre vonatkozó szükséges 

kiadásokat. 

Apponyi és a Kodály Zoltán utca sarkának 

közlekedésbiztonsági felülvizsgálatának 

kérése. Javaslat fekvőrendőr vagy stoptábla 

kihelyezésére. 

A csomópont forgalmi rendjét a rendőrség 

bevonásával felülvizsgáljuk, 

forgalomtechnikai javaslat a márciusi Kt. 

ülésre várható.  

A Rózsa utca Csók utca sarkán védett zebra 

kialakításának javaslata. 

Kijelölt gyalogátkelőhely létesítéséhez terv 

és hatósági engedély szükséges. A két táblán 
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és burkolati jelen túl a kiemelt 

megvilágításáról is gondoskodni kell. A 

költségvetésben forrást kell biztosítani a 

célra. 

Ahogy a Csók utca kanyarodik a Lidl felé, 

ott nagyon sötét a kanyar, erre a szakaszra 

egy lámpatest kihelyezését kéri. Véleménye 

szerint közlekedésbiztonsági szempontból 

kifejezetten veszélyes ez a szakasz.  

A jelzett területen felújításra került a járda, a 

gyalogos közlekedés biztonsága itt kielégítő. 

Amennyiben a hálózati közvilágítás 

rendszerébe illeszkedő lámpatest 

felszerelése az elvárt, úgy az tervezést és 

E.ON jóváhagyást igényel. Célszerű ezzel 

egyidejűleg a város egyéb pontjain is 

felmérni a közvilágítás hiányosságait és azt 

egy, vagy legalább városrészekre kiterjedő 

projekt keretében kezelni.  

Végső soron ez már közelíthet a közvilágítás 

korszerűsítéséhez.  

Sziget üzemű – napelemes – lámpa is 

telepíthető, de azok kezelése, üzemeltetése 

elválik a közvilágítás üzemeltetésétől. 

Mindkét esetben anyagi forrást kell 

biztosítani a fejlesztéshez a költségvetési 

rendeletben. 

Jelzi, hogy maga az áruház (Lidl) is nehezen 

megközelíthető a gyalogosok számára, ezzel 

kapcsolatban is várja a megoldási 

javaslatokat. 

A Lidl áruházhoz a gyalogos infrastruktúra 

rendelkezésre áll a Kossuth utca irányából. 

A Kertvárosból a Csók utca felőli gyalogos-

híd, Kossuth utcai kijelölt gyalogátkelőhely 

biztosítja a megközelíthetőséget. 

Terveink szerint a körforgalom Kossuth 

utcai ágába is épülne egy kijelölt 

gyalogátkelőhely, de ez további egyeztetést 

igényel a Megyei Közútkezelővel. 

A Lidl-nél két autóbehajtás van, viszont 

csak egy kihajtás, véleménye szerint ezt is 

felül kellene vizsgálni, hiszen ha baleset 

történik az M1-es autópályán, vagy felújítás 

miatt terelés van, akkor azok, akik a Lidl-

ben vásárolnak nem tudnak vagy csak nagy 

nehézségek árán kikanyarodni az 1-es útra, 

erre is vár javaslatot. 

A Kossuth utca és az 1. főút is az országos 

közúthálózat része, a forgalmi rendet itt a 

Közútkezelő határozza meg a hatályos 

jogszabályok, útügyi előírások, stb. 

figyelembe vételével. A Lidl belső 

csatlakozó útjai magánutak, a Kossuth utcai 

csatlakozás kétirányú forgalom számára 

nem alkalmas szélességben épült ki. 

A Kossuth utcai ív, a Csók utcai 

útcsatlakozás, a hegyesszögű jobbra 

kanyarodás a javaslat ellen szól. 

A Batthyány és a Deák Ferenc utcát 

összekötő földes út, Muskátli utca, nem 

aszfaltos út, mostanára tele van kátyúval, 

ennek a felülvizsgálatát kéri. 

A jelzett utca csak a Batthyány utca – 

Hársfa utca – Munkácsy utcát kapcsolja 

össze, a Deák F. utcát nem éri el. A 

kátyúzást a Bicskei Gazdasági Szervezet 

elvégzi. 

Az Arany János utca 14. száma alatti lakók 

kérték, hogy a szemben lévő Lajta házból 

történő kihajtást szüntessék meg, hiszen 

sokan az utat levágva a Vörösmarty utcából 

A Lajta-ház a Bicskei Torna Club Egyesület 

beruházása, információink szerint a területen 

még építés nem zajlik, így építési forgalom 

sem lehet. 
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ott jönnek ki, szemben a forgalommal, innen 

hajtanak ki a Prohászka utcára, ami 

iszonyúan veszélyes. Kéri ennek a 

felülvizsgálatát. 

Az esetleges átjárást korlátozza a felázott, 

sáros föld. 

A projekt megvalósulásakor a gazdasági 

célú forgalom az Arany J. utca irányába van 

tervezve, a kihajtáskor „Stop” és „kötelező 

haladási irány” táblák kihelyezésével. 

A bejelentést továbbítjuk a BTC részére, a 

közösségi tér kivitelezésének megkezdéséig 

kérni fogjuk az Arany J. utcai kijárat 

kerítését. 

 

 

Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

Bicske, 2020. január 28. 

 

 Bálint Istvánné 

 polgármester 

 

 

 

1. melléklet a 5/2020. 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:  2020. január 29. 

Felelős:  polgármester 


