
JEGYZŐKÖNYV 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. február 10. 900  

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:  

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Bárányos József képviselő 

Dr. Bourgla Ossamah képviselő 

Igari Léna képviselő 

Ivanics Imréné képviselő 

Iványi Ferencné képviselő 

Németh Tibor képviselő 

Sulyokné Guba Judit képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők: 

Heltai Zsolt képviselő 

Máté János Szilárd képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Hegedüs Viktória titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Dr. Hekman Tibor szervezési- és jogi referens 

Fábián Róbert műszaki irodavezető 

Fritz Gábor hatósági irodavezető 

Nagyné Szita Erzsébet Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott igazgató 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgató 

Kósa László Bicske Városi TV 

 

Pálffy Károly: köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.  Máté János 

jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes. A 

kiküldött meghívóban szereplő napirendeket bocsátja szavazásra. Kéri a képviselő-testület 

tagjait, aki egyetért a napirenddel, jelezze.   

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 

az alábbi napirendet:  
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Az elfogadott és tárgyalt napirend:  

 

42/2016. (II. 10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2016. február 10-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 10-i rendkívüli, nyílt ülésének 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 
Előterjesztő: polgármester  

 

2) A 2016. évi költségvetés megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester  

 

Határidő: 2016. február 10. 

Felelős: polgármester 

 

 

1. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 
Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: törvényi kötelezettség, hogy kimutassák azokat a tételeket, hiányokat, hiteleket, 

amiket a költségvetés tartalmaz hosszú távon. Ez a sor nulla, mivel nincs a városnak semmilyen 

hitelállománya és nem is terveznek hitelt felvenni. Az anyagban szerepeltették a hosszú távú 

elkötelezettségeket, mely elsősorban a minisztérium felé az iskolafenntartás tekintetében van. 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. Felkéri Bárányos Józsefet, hogy ismertesse a 

bizottsági véleményeket.  

 

Bárányos József: hitele a városnak nincs. Elkötelezettsége a városnak több évre egy van, az 

pedig a KLIK által fenntartott köznevelési intézmények után fizetendő 148 millió forint/év 

hozzájárulás, amit a minisztérium felé kell fizetni. Mindhárom bizottság támogatta az 

előterjesztést.  

 

Pálffy Károly: kéri a hozzászólásokat, kérdéseket.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: megtiszteltetésnek tartja, hogy itt lehet és, hogy olvashatja és 

tanulmányozhatja a város költségvetését, illetve, hogy részt vehet a vitában és szavazhat. Azt 

kéri, hogy legalább annyi időt kapjon, hogy végig tudja olvasni az adatokat. A jelen 

előterjesztést tegnap este kapta meg és egy éjszaka nem volt arra elég, hogy átnézze az anyagot. 

A vitában és a szavazásban sem kíván részt venni 

 

Pálffy Károly: kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás (Dr. Bourgla Ossamah nem szavazott) 
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Az elfogadott döntés:  

 

43/2016. (II. 10.) képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és 

fizetési kötelezettségek 2017-2019. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a 

határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg, 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az 

1. pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2017. január 31. 

 

 

A 43/2016. (II.10.) képviselő-testületi határozat melléklete 

     

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2017-2019. közötti időszakban 

Adatok ezer forintban 

Sorszám Megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019. 

01 Helyi adók 1 001 300 1 001 300 1 001 300 1 001 300 

02 Osztalékok, koncessziós díjak         

03 Díjak, pótlékok, bírságok 7 935 7 935 7 935 7 935 

04 

Tárgyi eszközök, immateriális 
javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, vagyonhasznosítás         

05 
Részvények, részesedések 
értékesítése         

06 

Vállalat értékesítéséből, 
privatizációból származó 
bevételek         

07 
Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés         

08 
Saját bevételek összesen 
(01+…+07) 

1 009 235 1 009 235 1 009 235 1 009 235 

09 Saját bevételek 50%-a 504 618 504 618 504 618 504 618 

10 
Előző év(ek)ben keletkezett, 
tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (11+…+17) 

0 0 0 0 

11 
Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása         

12 
Felvett, átvállalt kölcsön és 
annak tőketartozása         

13 
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír         

14 Adott váltó         

15 Pénzügyi lízing         
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16 Halasztott fizetés         

17 
Kezességvállalásból eredő 
fizetési kötelezettség         

18 

Tárgyévben keletkezett 
(keletkező) fizetési 
kötelezettség összesen 
(19+…+25) 

0 0 0 0 

19 
Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása         

20 
Felvett  kölcsön és annak 
tőketartozása         

21 
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír         

22 Adott váltó         

23 Pénzügyi lízing         

24 Halasztott fizetés         

25 
Kezességvállalásból eredő 
fizetési kötelezettség         

26 
Fizetési kötelezettség 
összesen (10+18) 

0 0 0 0 

27 
Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel (09-
26) 

504 618 504 618 504 618 504 618 

 

2. Napirend 

A 2016. évi költségvetés megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Pálffy Károly: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján 

a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet benyújtásra került határidőben. Ha 

az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadja el, a központi költségvetésről szóló törvény 

hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. A 

központi költségvetés az előző évben elfogadásra került, a február 15-i dátum a mérvadó. Ez 

törvényesen meg is történt. A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére 

tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szükséges bemutatni: - a helyi 

önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási 

tervét, - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, 

- a közvetett támogatásokat , így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó 

kimutatást, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak 

és kiadási előirányzatainak keretszámait. A rendelet-tervezet a hatályos jogszabályoknak 

(önkormányzati törvény, államháztartási törvény) megfelelően készült el. A költségvetést 

minden érintett intézménnyel egyeztetésre került. Az érintett intézmények elkészítették saját 

költségvetésüket. Megköszöni a hivatal munkatársainak a költségvetés készítésekor nyújtott 

munkát, illetve az intézményvezetők munkáját. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a 

költségvetés tervezett főösszege 2.882.770.000 Ft. 503.088.000 Ft pénzmaradvánnyal 

számoltak, mely az előző év megtakarításainak az eredménye. A tervezett általános tartalék 35 

millió Ft, a működési céltartalék 46 millió Ft, a felhalmozási céltartalékként 48 millió Ft 

összeget tartalmaz. Felhívja a figyelmet, hogy az előző évben is tervezett feladatokat is 

próbálták tervezni, valamint olyan dolgokra próbáltak elkülöníteni pénzeszközöket, melyek a 

város lakosságának az életét könnyíti meg, illetve a városban működő intézmények működését 
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szolgálja. Bízik abban, hogy a képviselő-testület megalkotja a 2016. évi költségvetést. A 

költségvetés-tervezetet mindhárom bizottság tárgyalta. Felkéri Bárányos Józsefet a bizottsági 

döntések ismertetésére.  

 

Bárányos József: mindhárom bizottság támogatta a költségvetés-tervezetet és a költségvetési 

rendeletet megalkotásra javasolja. Egy jó évet fognak zárni. Jelentős fejlesztések valósultak 

meg a városban és így is 516 millió Ft pénzmaradvány áll ebben az évben rendelkezésre. 

Alapelvként megfogalmazható továbbra is a költségtakarékos és költséghatékony tervezés, 

illetve a fegyelmezett megvalósítás. Amikor egy város költségvetéséről beszélnek, akkor 

alapvetően azt két nagy részre bonthatják. Az egyik a kötelezettségek – 148 millió Ft 

intézményfenntartásra. A másik az önkormányzati intézményben, magában a polgármesteri 

hivatalban dolgozók bére és járuléka, és azok a tervezhető dologi kiadások, amelyek a 

működtetéshez, üzemeltetéshez szükségesek. A tervezett költségvetésből ezt az összeget 

levonva láthatják annak a takarónak a hosszát, ameddig nyújtózkodhatnak. Ezek után jönnek a 

város életében igazán fontos dolgok, mint a beruházások, illetve az egyéb olyan támogatások, 

amelyek közjóléti dolgokat támogatnak. Példaként említi a sportot, a külkapcsolatokat, illetve 

a civil szervezeteket. A bizottságok ezekkel az alapelvekkel, ezekkel a főszámokkal változtatás 

nélkül javasolja a képviselő-testület felé a költségvetés elfogadását és a költségvetési rendelet 

megalkotását.  

 

Pálffy Károly kéri a kérdéseket, észrevételeket. Jelzi, hogy a döntés minősített többséget 

igényel. Hozzászólás hiányában, kéri a képviselő-testület tagjait, aki támogatja a rendelet-

tervezetet, jelezze.  

 

A napirendhez több hozzászólás nem volt.  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (Dr. Bourgla Ossamah nem szavazott) 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

Pálffy Károly: megköszöni mindenki munkáját, bízik abban, hogy minél több pályázaton 

tudnak sikeresen szerepelni a város fejlesztése érdekében.  Megköszöni az intézményvezetők, 

a Pénzügyi- és Költségvetési Iroda vezetőjének és munkatársainak munkáját. A rendkívüli ülést 

9.30 órakor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

           Pálffy Károly        Dr. Révész Zoltán 

            polgármester                    jegyző 


