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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Gazdálkodási Bizottság, Humánerőforrások Bizottság 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság   

együttes, rendkívüli nyílt üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem  

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja: 2017. február 15. 830 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 
 

Gazdálkodási Bizottság  Bárányos József elnök 

Ivanics Imréné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Az ülésről hiányzó bizottsági tag:  Döme Lászlóné bizottsági tag 

                                                           Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag  

Komlós Kolos bizottsági tag 

Szabó Attila bizottsági tag 

 

Az ülésről hiányzó bizottsági tag:              Csonka István bizottsági tag 

 

 

Humánerőforrások Bizottság   Sulyokné Guba Judit elnök 

      Igari Léna bizottsági tag 

      Máté János Szilárd bizottsági tag 

      Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

 

Az ülésről hiányzó bizottsági tag:   Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Pálffy Károly polgármester 

Bálint Istvánné alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző  

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezető 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella titkársági ügyintéző 

Stefanitsné Janek Réka médiareferens 

Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 
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Dankó Anikó ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgató 

 

Bárányos József: Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm Önöket a 2017. évi 

első összevont rendkívüli, nyílt bizottsági ülésünkről. Szeretném megállapítani a 

határozatképességet, Gazdálkodási Bizottság 3 fővel határozatképes, Város- és 

Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 fővel határozatképes, Humánerőforrások Bizottság szintén 4 

fővel határozatképes. Ilyen akadálya a bizottsági ülés megtartását nem fenyegeti. Napirendi 

pontokra teszek javaslatot, kérdezem jegyző urat, polgármester urat, hogy van-e valamilyen 

változtatási javaslatuk? Napirendekkel, pontokban, nincs? Akkor a meghívóban szereplő 4 

napirenddel teszem fel a nyílt ülésre a javaslatokat. Gazdálkodási Bizottság, aki egyetért, 

jelezze.  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok:  

 

12/2017. (II. 15.) Gazdálkodási Bizottság 

 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. február 15-i rendkívüli, együttes nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Ivanics 

Imrénét, a Gazdálkodási Bizottság tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja 

az alábbi napirendet 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A köztisztviselői illetményalapról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2018 - 2020. 

évek közötti időszakra 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendelete a 2017. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

8 óra 38 perckor Dr. Bourgla Ossamah képviselő kiment a teremből.  

 

Bárányos József: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság.  
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Iványi Ferenc Tivadarné: Doktor úr kiment a teremből.  

 

Hozzászólás nem volt. 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

26/2017. (II. 15.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2017. február 15-i rendkívüli, együttes nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága Komlós Kolost, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagját jegyzőkönyv-

hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A köztisztviselői illetményalapról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2018 - 2020. 

évek közötti időszakra 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendelete a 2017. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: Humánerőforrások Bizottsága. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

8/2017. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. február 15-i rendkívüli, nyílt, együttes ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és napirendjének elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság Némethné Horváth Nikolettát, a Humánerőforrások Bizottság 

tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 
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1.) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A köztisztviselői illetményalapról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2018 - 2020. 

évek közötti időszakra 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati 

rendelete a 2017. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: Polgármester úr kívánsz ehhez hozzászólni? Jegyző úr, tied a szó.  

 

Fritz Gábor: Még mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra én szeretném bejelenteni, hogy az 

előző bizottsági ülésen is és itt is szó szerinti jegyzőkönyv készül. Szakítunk a korábbi 

gyakorlattal. Ennek technikai okai vannak. Rendelettervezetet három napon belül, a 

képviselő-testületi és a bizottsági ülést viszont 15 napon belül kell az njt. rendszeren keresztül 

a Kormányhivatal elé tárni. Gyorsabban tudunk így haladni. Köszönöm. 

 

Bárányos József: Köszönjük a tájékoztatást. 

 

Fritz Gábor: A napirendi pontról. A 2016 évi költségvetés módosítása azért vált szükségessé, 

mert egyrészt addig nem tudunk dönteni a 2017-es költségvetésről, másrészt a 

rendelettervezet a javasolt előirányzatok módosítását képviselő-testület döntéseinek 

megfelelően tartalmazza. Az előirányzatok főösszegét 120.680 eFt-tal növeltük mind a 

kiadási, mind a bevételi oldalon. 

 

Bárányos József: Köszönöm szépen. Kérdezem a gazdasági szakembereinket, hogy kívánnak-

e hozzászólni? 

 

Molnár Enikő: Ha van kérdés, akkor. 

 

Bárányos József: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel, kérdés? Tehát a bevétel 

és a kiadási főösszeg is évközbeni átcsoportosítások, változások miatt változott meg 120 

millió forinttal. Képviselő asszony öné a szó.  

 

Igari Léna: Azt szeretném megkérdezni, hogy a bevételünk lett kevesebb, vagy a kiadásunk 

lett több, ezért kellett megváltoztatni? 
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Molnár Enikő: Van a 3-as számú melléklet tábla, amelyben tételesen felsoroltam, hogy a 

többletadókból keletkezett az iparűzési adóból, telekadóból, illetve az iparűzési adóból csak 

36.469 eFt jött. Megkaptuk a normatívát az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésére 

18.270 eFt, csak a nagyobb összegeket mondom. A Kézai és a Petőfi utca karbantartására, 

felújítására kaptunk 23.662 eFt-ot. Pluszban még szerepel mert mindig a Magyar 

Államkincstár a decemberi hónapban megküldte, megelőlegezi a januári normatívát, amivel 

meg kellett az előirányzatunkat emelni. Az is 13.143 eFt. Ugye nem beszélek az intézményi 

bevételekről is ami még pluszba bekerült, a bérkompenzációról, a védőnők is kaptak ugye 2 

millió forint finanszírozást és a közfoglalkoztatottakra. Tételesen ezeket a nagyobb összegeket 

mondtam, de tételesen ez a táblázat ezeket tartalmazza.  

 

Igari Léna: Köszönöm szépen.  

 

8 óra 42 perckor Dr. Bourgla Ossamah képviselő visszatért a terembe.  

 

Bárányos József: Képviselő asszony? Van-e még kérdés? Képviselő úr elkezdtük az első 

napirendet pontot. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Munkában vagyok. 

 

Bárányos József: Semmi gond. Van-e még kérdés? Észrevétel? 16 évi költségvetési rendelet 

4-dik módosítása. Akkor tájékoztatom a bizottságokat, hogy a könyvvizsgálói szakvélemény 

megérkezett. A könyvvizsgáló jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet 

megvizsgálta és összességében megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, így 

rendeletalkotásra alkalmas. Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazzunk ebben a kérdésben. 

Gazdálkodási Bizottság, aki támogatja. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

13/2017. (II. 15.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2016. (…...)önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2016. évi költségvetésének  

1. kiadási főösszegét  3 246 113 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  3 246 113 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

1. Költségvetési bevételek összege:   2 696 884 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   2 879 520 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:          182 636 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege      549 229 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                 366 593 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                   535 786 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg”. 

 

 

 

2.§ (1) A Rendelet 2.§ (1)-(9) bekezdések helyébe az (1)-(10) bekezdések a következő 

rendelkezés alapján lép: 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

intézmények költségvetése nélkül számított költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 788 162   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 788 162 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 352 944   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 352 944 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 103 367   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 103 367   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   

Attila utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 74 638   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 74 638   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 197   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 172 197   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 56 643   ezer forintban 

b) bevételi főössz 

egét 

56 643   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 29 473   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 29 473   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 277 927   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 277 927   ezer forintban 
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állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 923   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 923   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 206 839   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 206 839   ezer forintban 

 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

 

3. § A Rendelet 1 – 35 melléklete helyébe e rendelet 1 – 35. melléklete lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

                      Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

Bárányos József: Városfejlesztési Bizottság?  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  
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27/2017. (II. 15.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2016. (…...)önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2016. évi költségvetésének  

3. kiadási főösszegét  3 246 113 ezer forintban 

4. bevételi főösszegét  3 246 113 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

8. Költségvetési bevételek összege:   2 696 884 ezer forint 

9. Költségvetési kiadások összege:   2 879 520 ezer forint 

10. Költségvetési hiány összege:          182 636 ezer forint 

11. finanszírozási bevételek összege      549 229 ezer forint 

12. finanszírozási kiadások összege                 366 593 ezer forint 

13. belső finanszírozási összege                                   535 786 ezer forint 

14. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg”. 

 

 

2.§ (1) A Rendelet 2.§ (1)-(9) bekezdések helyébe az (1)-(10) bekezdések a következő 

rendelkezés alapján lép: 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

intézmények költségvetése nélkül számított költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 788 162   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 788 162 

 

  ezer forintban 
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állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 352 944   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 352 944 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 103 367   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 103 367   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   

Attila utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 74 638   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 74 638   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 197   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 172 197   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 56 643   ezer forintban 

b) bevételi főössz 

egét 

56 643   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 
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Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 29 473   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 29 473   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 277 927   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 277 927   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 923   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 923   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 206 839   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 206 839   ezer forintban 

 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 1 – 35 melléklete helyébe e rendelet 1 – 35. melléklete lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

                      Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 
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                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

Bárányos József: Humánerőforrások Bizottság? 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

9/2017. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2016. (…...)önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2016. évi költségvetésének  

5. kiadási főösszegét  3 246 113 ezer forintban 

6. bevételi főösszegét  3 246 113 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

15. Költségvetési bevételek összege:   2 696 884 ezer forint 

16. Költségvetési kiadások összege:   2 879 520 ezer forint 

17. Költségvetési hiány összege:          182 636 ezer forint 

18. finanszírozási bevételek összege      549 229 ezer forint 

19. finanszírozási kiadások összege                 366 593 ezer forint 

20. belső finanszírozási összege                                   535 786 ezer forint 
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21. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg”. 

 

 

2.§ (1) A Rendelet 2.§ (1)-(9) bekezdések helyébe az (1)-(10) bekezdések a következő 

rendelkezés alapján lép: 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

intézmények költségvetése nélkül számított költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 788 162   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 788 162 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 352 944   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 352 944 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, 

Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 103 367   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 103 367   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila utcai 

Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 74 638   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 74 638   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 

2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 197   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 172 197   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 

 

 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ 

és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi  költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 56 643   ezer forintban 

b) bevételi főössz 

egét 

56 643   ezer forintban 

    



14 

 

állapítja meg. 

 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ 

és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 29 473   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 29 473   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 277 927   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 277 927   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 923   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 923   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 206 839   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 206 839   ezer forintban 

 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

 

3. § A Rendelet 1 – 35 melléklete helyébe e rendelet 1 – 35. melléklete lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

             Pálffy Károly           Fritz Gábor 

   polgármester               jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

2.Napirend 
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A köztisztviselői illetményalapról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: Jegyző úr, parancsolj. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm. A Költségvetési törvény 2017. január 1-jétől lehetőséget biztosít 

arra, hogy a képviselő-testület rendeletében a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselőknél alkalmazott, korábbi 38.650,- Ft-os illetményalapot megemelje. Tekintettel 

arra, hogy az illetményalap 2008 óta változatlan, valamint tekintettel arra, hogy a szakmailag 

kiemelkedő munkát végző köztisztviselőket meg tudjuk tartani versenyképesebb fizetéssel, 

javasolom, hogy a Bicskei Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére az 

illetményalap 30 %-os emelését. Az illetményalap mértéke így 50.245,- Ft összegben kerülne 

meghatározásra. Köszönöm. 

 

Bárányos József: Köszönöm szépen. Első kérdésem, hogy valamilyen központi béremelési 

tervezetet tudunk-e, mint hasonlóan, mint a közszféra egyéb területeit érintő életpálya 

modelleket? 

 

Fritz Gábor: Nem. Az kizárólag a kormánytisztviselőkre vonatkozik. 

 

Bárányos József: Köszönöm szépen. A másik kérdésem az, hogy a minimálbér emelése, 

illetve a szakmai bérminimum emelése összefüggésben van-e az alappal, ezzel a 38.650,- Ft-

tal?  

 

Fritz Gábor: Nincs összefüggésben, mert a garantált bérminimumra mindenféleképpen ki kell 

egészíteni. Akkor is, ha szorzó szor illetményalappal kapott szorzat nem éri el a garantált 

bérminimumot. 

 

 

Bárányos József: A harmadik kérdésem, hogy egy egységes 30 %-os emelés, mellyel 

egyébként egyetértek, hogyan ad lehetőséget mondjuk a differenciálásra, az esetlegesen a 

többletmunka és a minőségibb munkának az elismerésére?  

 

Fritz Gábor: A Kttv. ugye kötelez arra, hogy félévente teljesítményértékeléssel mérjük a 

köztisztviselőknek a teljesítményét. Ez alapján van lehetőség eltérítésre. 

 

Bárányos József: Akkor is, ha ez az alapilletmény? Az illetménynek a része? 

 

Fritz Gábor: Lefele is el lehet térni. 

 

Bárányos József: Értem. Bizottságok?  

 

Ivanics Imréné: Azt szeretném kérdezni, hogy akkor én most jól értettem önt az előbb, hogy a 

garantált bérminimum vagy mi a neve ennek, hogy ez módosítani fogja ezt az összeget?  

 

Fritz Gábor: Nem. 

 

Ivanics Imréné: Nem? Tehát ez nem változik ettől. 
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Fritz Gábor: Nem változik ettől. Sajnos vannak olyan köztisztviselők, ahol az emelt 

illetményalap esetén sem éri el az illetmény a garantált bérminimumot. 

 

Ivanics Imréné: Azt nem kell felemelnünk? 

 

Fritz Gábor: A törvény kötelez rá, hogy azt ki kell egészíteni a garantált bérminimumra. 

 

Bárányos József: A besorolás szerinti bér nem éri el a szakmai bérminimumot, akkor 

tulajdonképpen annyiban változik, hogy szakmai bérminimumot minimálisan meg kell kapni. 

A kérdésem az alapra vonatkozott, hogy a 38.650 Ft. 

 

Ivanics Imréné: Nekem nem az alapra vonatkozott. 

 

Fritz Gábor: Azok esetében, akik esetében nem éri el a garantált bérminimumot, ezzel az 

emelt illetményalappal csökken a kiegészítés mértéke, úgymond.  

 

Ivanics Imréné: De még akkor ki kell egészíteni? 

 

Fritz Gábor: De még ugyanúgy ki kell egészíteni természetesen.  

 

Ivanics Imréné: A másik kérdésem pedig, lehet, hogy ez sem jól értem, hogy félévi értékelés 

után lehet módosítást eszközölni, akkor fél év után módosulnak esetleg a keresetek?  

 

Fritz Gábor: Módosulhatnak. 

 

Ivanics Imréné: Módosulhatnak? 

 

Fritz Gábor: Ez nem kötelező. Módosulhatnak. Így van.  

 

Bárányos József: Volt már arra példa, hogy lefele módosuljon egy ilyen fizetés?  

 

Fritz Gábor: Nem volt. Hivatalunkban nem volt. 

 

Ivanics Imréné: Nem is az, hogy lefele. Miből tud adni, ha most mindenki egyformán kap? 

Akkor miből tud ön differenciálni? Mondjuk, ha kell félév után?  

 

Fritz Gábor: Ezt úgy hívják, hogy illetményeltérítés.  

 

Ivanics Imréné: Erre van nekünk keretünk? 

 

Fritz Gábor: Bérmegtakarítás terhére igen. Idestova elég régóta aljegyző nélkül, hatósági 

irodavezető nélkül működünk, van 7 betöltetlen álláshelyünk, tehát van rá keretünk. 

 

Ivanics Imréné: Akkor nem gondolja jegyző úr, hogy jobb lenne, ha azt mondanánk, hogy 

legyen egy 20 %-os egyöntetű emelés és megmaradjon a 10 % annak, hogy nagyobb 

mozgástér legyen az eltérítésekbe? 

 

Fritz Gábor: Nem leszünk versenyképesek. A környező településeken tudok olyan 

településről, ahol 70 ezer forint körülire emelték meg az illetményalapot. 
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Ivanics Imréné: De akkor nyilván nagyobb mozgástere van egy munkahelyi vezetőnek. 

 

Fritz Gábor: Nagyobb mozgástér nincs, mert a törvényben le van szabályozva. Az eltérítés 

mértéke az 50 %-os lehet.  

 

Ivanics Imréné: Az mondjuk elég sok. 

 

Bárányos József: Parancsoljon elnök asszony. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm. A következő kérdésem lenne. Ahogy említette a jegyző 

úr, hogy üres álláshelyek vannak, ez biztosítja a bérmegtakarítást, a differenciálást. Mi van 

abban az esetben, hogy ha most ezzel megemeljük az álláshelyek betöltődnek, marad-e akkor 

erre a differenciálásra?  

 

Fritz Gábor: Így is marad, de sajnos én nem látok arra reális lehetőséget, hogy valamennyi 

álláshelyet betöltsük.  

 

Bárányos József: Képviselő úr? 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Marad még táppénz meg egyéb megtakarítások. Azt szeretném 

kérdezni, hogy mekkora összeget jelent a város esetében? Mennyi az az összeg, amivel többet 

kell fizetnie a városnak az alkalmazottainak.  

 

Bárányos József: Mennyivel nő a bértömeg?  

 

Fritz Gábor: A polgármesteri hivatal köztisztviselőire és ügykezelőire gondol?  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Igen. 

 

Fritz Gábor: Körülbelüli összeget tudok mondani, havonta ez 2,5-3 millió forint közötti 

összeg, pluszban. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Ez a garantált minimálbéren felüli emelés, vagy ez azzal együtt? 

 

Fritz Gábor: Nem, az azzal együtt. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Így külön önmagában az mennyit jelent?  

 

Fritz Gábor: Ezt így külön nem néztük, összesen néztük. A költségvetési rendelet 

megalkotásakor, illetve a rendelet-tervezet megalkotásakor az volt a szempont, hogy összesen 

nézzük.  

 

Bárányos József: Én azt gondolom, hogy a minimálbér - emelés az nem lehet jelentős összeg, 

mert azért itt szakképzett munkaerővel dolgoznak, akiknek szerintem azért a nagy többségnek 

biztos, hogy középfokú végzettsége van és legfeljebb a legfiatalabbakat érintheti a szakmai 

bérminimumból adódó fizetésemelés. Tehát ez a nagyjából 30 millió forintról beszélünk 

gondolom, plusz járulék. 

 

Fritz Gábor: Ez bruttó. 
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Bárányos József: Bruttó-bruttó. Nagyjából éves szinten 30 millió forinttal nőne a bértömeg.  

 

Pálffy Károly: Képviselőtársaimnak. Elnézést kérek, hogy közbevágok, illetve hogy nem 

jelentkeztem, de azt jelezném, hogy összességében minden intézményünket, ha figyelembe 

vesszük a garantált bérminimum, illetve a minimálbérnek az emelése ebben az évben a 

költségvetésünknek egy 130 millió forintos összeget jelent. Összességében csak a minimálbér 

és a bérminimumnak az új meghatározatása az ennyi kiadást jelent pluszban. Amit 

mindenféleképpen törvényi kötelezettség alapján ezt nekünk ki kell, hogy fizessük a 

dolgozóknak.  

 

Bárányos József: Képviselő hölgyek, urak? 

 

Ivanics Imréné: Hogy ha megadjuk ezt a 130 millió forintnyi emelést, még akkor sem 

vagyunk versenyképesek?  

 

Fritz Gábor: Külön kell választani, amit polgármester úr mondott az az intézményeink 

tekintetében van. Az nem mérlegelési jog, hogy megadjuk vagy nem, azt a törvény alapján 

meg kell adni.  

 

Ivanics Imréné: Az természetes. 

 

Bárányos József: A probléma abból adódik, hogy a közszférában, kivéve a köztisztviselőket, 

az életpálya modellekből adódóan évről évre jelentős béremelések vannak. Ez az az összeg, 

amit polgármester úr mondott. Egyrészt a minimálbér növekedése, másrészt a szakmai 

bérminimum növekedése, harmadrészt a soros lépésekből adódó, negyedrészt az 

átsorolásokból adódó, mert mondjuk valaki magasabb bérkategóriába lépett. Ezek azok az 

összegek. Most valóban azt történik, hogy a közszférában a köztisztviselőkön kívül szépen 

ellépdeltünk mellettük. Én egyetértek jegyző úrral abban, hogy mindenképpen emelésre van 

szükség. Összességében bértömeg tekintetében a 30 %-ot is tudom támogatni, ugyanakkor 

nagyon hajlanék afelé, amit itt most valamelyikőtök megfogalmazott, hogy olyan bontásban, 

hogy egy 20 % az illetményként épüljön be, gyakorlatilag illetményalap? Hogy hívják ezt a 

38.650,- Ft illetményalapot ne 50.245,- Ft-ra, azaz 30 %-kal, esetlegesen 20 %-kal emeljük 

meg, az durván 45-46 ezer forint, és a 10 %-ot pedig szintén maradjon meg a költségvetésben, 

vezetői hatáskörben, hogy ezt munkáltatói döntésként ki lehessen osztani. Az a fajta 

elvándorlás nyilván, amelyről jegyző úr beszámolt nekünk, ez biztos, hogy nem a teljes 

köztisztviselői gárdát érinti, hanem azokat a kiváló munkát végző, nagy tapasztalattal 

rendelkező, óriási gyakorlattal bíró kollegákat, akiket úgymond jó hírük miatt kiszemeltek a 

környező települések. Lehetséges, hogy az ő esetükben még egy magasabb eltérítésre is így 

lehetőség van. Én vezetőként értem, hogy a legkönnyebb vezetői megoldás az az, hogy 

mindenki azonos emelést kap, de ugyanakkor mérlegelésre ajánlom a bizottságok tagjainak a 

differenciálásnak a lehetőségét. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni egy fillért sem 

szeretnék elvenni a 30 %-ból, csak esetlegesen azt javasolnám, hogy ezt osszuk meg ezt az 

összeget kétharmad és egyharmad részre. A kétharmados - bocsánat képviselő úr, befejezem a 

mondatot - díj, az egyharmados viszont vezetői döntést illetően, ennek az a neve, hogy 

munkáltatói döntés. Ez nem az illetménynek a része, hanem nem is tudom mi, eltérítés. 

Képviselő úr szót kért. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Bocsánat, csak az előbb jegyző úr elmagyarázta, hogy afelett neki van 

még mindig a bértömegből, amiből tud differenciálni, esetleg vonzóvá tenni egy adott állást. 
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Én azt gondolom, hogy a 30 %-ék járjon mindenkinek, függetlenül attól, hogy mit gondolunk 

róla, milyen a munkája és ha a jegyző úr úgy gondolja, hogy efelett még szeretne adni, akkor 

ott van még mindig neki bérmegtakarítási tömeg, amiből tud téríteni. A kevesebb fizetés is 

emelkedjen meg azzal a 30 %-kal és a többi még mindig van esély, vagy ahol 70 ezret adnak, 

ma már egy jól képzett ügykezelő vagy irodavezetőt megkapni nagyon nehéz, és ezért tartsuk 

meg, hogy minimum annyi jár és a felett tud még a jegyző úr differenciálni ha szükséges.  

 

Bárányos József: Köszönöm szépen. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Én csak azt szerettem volna megjegyezni, hogy az alapilletmény 

részét képező munkáltatói döntésen alapuló illetményrész is, ugyan úgy, ahogy doktor úr 

gondolja, ez  em úgymond csak pótlékként működik, hanem az alapilletmény. Akár egy 

jubileumi jutalomba is beszámító illetményrész.  

 

Bárányos József: Pontosan. Van egy óriási különbség a munkáltatói döntés és a bérmaradvány 

között. Az egyik az biztos, a másik az bizonytalan. Ugye ez a bérmegtakarítás, nem akarok itt 

nagyon vonalas lenni, de amikor tanultam a szakmát, az akkori gazdasági vezetőm azt 

mondta, hogy bérmaradvány nincs, csak rossz tervezés. Tehát nyilván nem szeretnék ennyire 

vonalas lenni, de azért van. De alapvetően jegyző úr is elmondta, hogy ez a bérmegtakarítás 

ez az üres státuszokra tervezett bérekből van. Ha ő ezeket betölti, akkor nagyságrendi 

megtakarítás nem képződhet, elvben.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Még egy kérdés. Jegyző úr mennyi a bérmegtakarítás összege a tavalyi 

évre?  

 

Molnár Enikő: 36 millió forint.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Több mint amiről is most tárgyalunk és várhatóan ebben az évben sem 

fog kevesebb lenni. 

 

Pálffy Károly: Bocsánat, hogy közbevágok, de bízom benne, hogy be tudunk tölteni 

álláshelyeket.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Hatalmas ez az összeg a bértömeghez képest. Amennyiben fogunk 

emelni, az kevesebb az az összeg, az a 30 %, mint a 36 millió. Még mindig van 30 %-nyi 

bértömeg, ami itt marad elköltetlenül, ha annak a felét sikerült betölteni, akkor még mindig 

van 15 %-nyi bértömeg, amivel még tud differenciálni. Csak amellett érvelek, hogy ne 

vegyük el senkitől, azt a lehetőséget, hogy 50 ezerre legyen megemelve a bérpótléka, illetve 

illetménye.  

 

Bárányos József: Illetménye, fontos. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Még mindig van egy nagy rés a jegyző úrnak, amivel tud gazdálkodni. 

Mondta ő, hogy várhatóan lesz. 

 

Ivanics Imréné: Az szeretném megkérdezni, hogy az nem lenne jó megoldás, hogy mondjuk 

azt most, hogy 20 %-ot és a 10 %-ot meg mondta a jegyző úr, hogy az első félévi értékelés, ha 

meg fog történni. Ez mindenképpen költségvetési éven belül van, hogy az első félévi 

teljesítményértékeléskor akkor ezt a 10 %-ot felhasználná olyan arányban, ahogy ezt jónak 
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tartja. Akkor meg bízunk abban, hogy fel kellene tölteni az álláshelyeket és azért maradjon 

arra is pénzünk, hogy akkor lehet, hogy oda már nem ennyi pénzért fogunk kapni megfelelő 

embert, mint amennyire most van ugye meghirdetve ez az állás, vagy most amennyi 

tartalékolva van erre az álláshelyre. Én azt gondolom, hogy mindenképpen 30 millió ez is, 

amiről beszélünk. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: De az 36.  

 

Ivanics Imréné: Az 36, de itt most 30 millióról beszélünk pluszban. Azt gondolom, hogy kell, 

hogy maradjon egy olyan tartalék, amiből akár évközbe egy aljegyzőt fel tudunk venni és 

tényleg azért most megemeljük itt a fizetéseket, akkor azokat a fizetéseket is meg kell emelni 

és akkor az már nem annyi a tartalék, hanem sokkal kevesebb. 

 

Fritz Gábor: A kolléganő a költségvetés tervezésekor nem csak a bérmegtakarítást vette 

figyelembe, tehát ha nem lesz ennyi bérmegtakarítás, gyakorlatilag akkor is ki tudjuk 

gazdálkodni. A betöltetlen álláshelyekhez, ha megnézik a honlapunkat, akkor gyakorlatilag az 

álláspályázatok rész folyamatosan egy hosszú listát tartalmaz. Folyamatosan ki vannak írva a 

közigállásra, illetve ugyanaz jelenik meg itt a honlapunkon is az álláspályázatoknál. Tehát 

megvárhatjuk ezt a féléves teljesítményértékeléses időszakot, de én úgy vélem, hogy lesz 

olyan kolléga, aki ezt nem fogja már megvárni, hanem átmegy egy olyan településre, ahol 

megkapja az általa megcélzott illetményt.  

 

Igari Léna: Köszönöm szépen. Éppen ezelőtt a bizottsági ülés előtt volt a Humán 

Bizottságnak az ülése, ahol a közművelődési intézményeinknek a vezetője mondta el, hogy 

mennyire nagy nehézségekbe ütközik az, hogy a megüresedett álláshelyeket feltöltse 

közművelődési szakemberekkel, könyvtárossal, stb. és nagyon sokat nem a saját 

szakterületükről, vagyis többen vannak akik nem is a saját szakterületükről érkeznek. Én azt 

gondolom, hogy ahhoz, hogy vonzóvá tegye a város ezeket az álláshelyeket, az a minimum 

szerintem, amit érdemes megszavazni a testületnek.  

 

Bárányos József: Van-e még? Továbbra is fenntartom az álláspontomat, tehát nem vitatva az 

összeget, legegyszerűbb vezetői döntés nyilván ez. De nincs az a szervezet a világon, 

amelynek minden egyes tagja ugyanolyan teljesítményt nyújt. Ebben én 100 %-ig biztos 

vagyok, már csak ismerve a saját 100 fős közösségemet. Sajnos ott nincs meg a 

differenciálásnak a lehetősége és ez nem, szerintem nem helyes. Arról nem is beszélve, hogy 

a differenciálásnak a módját jegyző úrnak a kezébe adjuk. Mit jelent ez? Hogy dönthet arról a 

10-ről, úgy is, hogy mégsem differenciál. Azt szeretném, ha neki lenne egy ilyen jogköre, 

hogy azt munkáltatói döntésben dönthesse el, egy eszközt szeretnék jegyző úr kezébe adni. Ez 

olyan, mint a mostani, hogy egy jó példát mondjak, a mostani pedagógus 10 %-os béremelése 

a közszférába. Amiről azt mondták, hogy abból 7 %-ot kötelező mindenkinek adni, 3 %-ról 

pedig dönthet a munkáltató. Dönthet úgy, hogy mindenki a 10-et kapja, dönthet úgy, hogy az 

egyik 7-et kapott, a másik 13-at. Tehát én csak erre a jogkörre szeretnék itt hivatkozni. Nem 

tudom, hogy esetleg így egy picikét így jobban körbejártam, így már szimpatikusabb-e 

önöknek. Tehát legyen mozgástere a vezetőnek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Azt gondolom, ha ez a lehetősége jegyző úrnak most is meg van. Nem 

kell ahhoz nekünk elvenni néhány alkalmazottól azt a lehetőséget, hogy 5.000,- Ft-tal többet 

keressen egy hónapban azzal, hogy most azt mondjuk a jegyzőnek, hogy majd félév múlva. 

Addig elmennek, most mondja.  



21 

 

Bárányos József: Vélelmezi. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Máshová, ahol 70-et kapnak. Ma már én látom, hogy 5-10 ezer forint 

már nagyon sokat számít. Ha úgy gondolja a dolgozó, hogy ugyanazt a munkát kell 

elvégeznie és cserébe 10-15 ezer forinttal fog többet kapni, mint név nélkül másik faluba, 

akkor oda fog elmenni. Hagyjuk meg azt az 50 ezret és a differenciálási lehetőség most is 

megvan, azután is meglesz. De kérdezem jegyző úr, jól gondolom? 

 

Fritz Gábor: Már csak egy dolgot szeretnék elmondani, hogy a munkáltatónak - a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a munkáltatója a jegyző - még egy lehetőség van a 

kezébe, a személyi illetmény, tehát nem kötelező eltérítéssel jutalmazni a jól dolgozó kollégát 

vagy büntetni, negatív irányba eltérítéssel, a személyi illetmény is ilyen munkáltatói 

lehetőség. 

 

Ivanics Imréné: Igen, csak ha elfogy a keret, akkor miből? Ha kihasználjuk a teljes keretet? 

Én azért gondolom ezt a tartalékolást. 

 

Fritz Gábor: Még egyszer szeretném, ha ez tiszta lenne. Nem kizárólag a bérmegtakarítás 

terhére terveztünk. A bérmegtakarításból mentek a jutalmak például. Az is egy lehetőség, 

hogy akkor nem jutalmat adunk, hanem illetményemelkedést.  

 

Bárányos József: Én azt gondolom, hogy ezt most ne számítsuk bele előre. Bocsánat, van még 

valami? Mert akkor én, én következetesen szétválasztanám a bérmaradványt minden mástól. 

Csak annál az egyszerű oknál fogva, hogy vagy van, vagy nincs. Ha van, akkor lehet róla 

beszélni, hogy az bérmaradványként kiosztjuk-e, az nem jutalom. Ez megint egy másik 

fogalom. Van a prémium, a jutalom, meg a bérmaradvány. Ezek teljesen eltérő fogalmak. 

Csak még egyszer azt szeretném mérlegelésre ajánlani önöknek, hogy az egységes és amúgy 

nagyon népszerű intézkedés, hogy mindenki ugyan annyit kap, annak nagyon örülnek azok, 

akik elevickélnek a többieknek a farvizén, és örülnek neki, de ugyanakkor egy picikét keserű 

a szája ízük azoknak, akik a hátukon viszik a szervezetet. Itt nem csak erről a hivatalról 

beszélek, hanem úgy általában és nem azért, mert, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is, 

hanem azért, mert ők maguk is esetlegesen tisztában vannak vele és a vezetőjük is tisztában 

van velük, hogy mennyivel jobb munkát végeznek. Parancsolj. 

 

Komlós Kolos: Én egyetértek, amit igazgató úr is mond és doktor úr is, csak az szerintem ez 

már olyan történet kezd lenni, hogy melyik ujjamat harapjam meg. Neked is igazad van meg a 

doktor úrnak is. Most az oké, hogy azt odaadjuk ezt, nevezzük 5 forintnak, és te azt mondod, 

van 2 forintod, amivel tudsz játszani. Jó, de amit meg adunk, szerintem, hú ezt nagyon nehéz 

eldöntetni szerintem, melyik volna úgymond a legjobb megoldás. Köszönöm szépen.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Csak reagálni szeretnék, miután annyira megszabályozzuk, annyira 

tudjuk, hogy mit csinál, meg hogy csinál, értékeljük, nincs olyan, aki tud evickélni a mai 

rendszerben. Mindenkinek tennie kell hozzá a magáét, hogy az egész rendszer úgy működjön, 

ahogy működik. Mindenkinek kell éjszaka is dolgozni. Én nem látok ebben a rendszerben ma 

olyan embert, aki csak úgy el tud evickélni. Csak úgy mások hátának a munkájából tud 

megélni. Zárjuk ki ezt a lehetőséget, kevés a létszám, a kevés létszám túlterhelt, az a 

minimális pénz, amiről beszélünk ez nem oldja meg az ő szegénységi problémáját. Szerintem 

ne vegyük el, ha van rá mód, be tudjuk építeni a költségvetésbe, oda tudjuk adni, akkor adjuk 

oda, én azt gondolom.  
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Bárányos József: Köszönöm a hozzászólást. Képviselő asszony?  

 

Igari Léna: Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azt gondolom, hogy függetlenül attól, 

hogy ez egy módszer nyilvánvalóan a jutalmazásra és a büntetésre a bérdifferenciálás, azt 

gondolom, hogy a köztisztviselők, akik Bicskén dolgoznak, ők mindannyian szerintem nem 

keveset túlóráznak, és rendkívül sokat dolgoznak. Én azt gondolom, hogy ez a 30 % ez így 

egyben teljesen helytálló és hiszek abban, hogy ki lehet gazdálkodni az e fölötti részt, ami 

esetleg jegyző úrnak a hatásköre, hogy jutalmazzon vagy esetleg negatív irányban térjen el. A 

másik pedig, hogy azt gondolom, hogy mindenképpen az embereknek a jogbiztonságát erősíti, 

ha a szubjektív elemnek kevesebb teret hagyjunk és az objektív megmarad, egyben a 30 %.  

 

Bárányos József: Legalábbis a munkavállalói szempontból mindenféleképpen. A 

munkáltatóiból már nem biztos. Nyilván ez egy más nézőpont. Van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? Nincs, akkor ezt megpróbálom szavazásra föltenni kétfelé választva a kérdést. 

Az első, egyetértünk-e abban, hogy a bértömeg összességében 30 %-kal megemelkedjen? 

Ezzel egyetértünk. Aki ezzel egyetért. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nem jó a szó, bocsánat, az illetménytömeg 30 %. 

 

Bárányos József: Akkor nem fogom tudni az illetmény differenciálás kérdését feltenni. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nem felel meg a valóságnak, amit állítunk képviselő úr. Nem a 

bértömeg emelkedik 30 %-kal, mert van egy más tényező, ami a minimálbér-emelésből is 

fakad. Nem jó a kérdés szerintem. Ha kiszámolják, teljesen más jön ki. 

 

Bárányos József: Jó, akkor ne bonyolítsuk a dolgot. Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 38.650,- 

Ft-os keret 50.245,- Ft-ra nőjön?  

 

Komlós Kolos: Együtt szavaz minden bizottság?  

 

Bárányos József: Gazdálkodási Bizottság?  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 1 igen, 0 nem, 2 tartózkodás  

 

Bárányos József: Városfejlesztési Bizottság? 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 1 igen, 0 nem, 3 tartózkodás  

 

Bárányos József: Humánerőforrások Bizottság? 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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A szavazás számszerű eredménye: 1 igen, 0 nem, 3 tartózkodás  

 

Bárányos József: Ez így nem vezetett eredményre. 

 

Bárányos József: A következő, ki az, aki egyetért azzal, hogy az illetményalap 20 %-kal 

növekedjen meg, és a maradék 10 %-nyi rész az illetmény részeként, de munkáltatói döntés 

eredményeképpen épülhessen be a dolgozóknak az illetményébe. Erről természetesen ennek a 

hatásköre természetesen a jegyzőé. Ő dönti el, hogy differenciálja, vagy nem differenciálja. 

Tehát az összeg ugyan az, dönthet úgy, ahogy az ellenzéki képviselők kérték, hogy 

mindenkinek ebből egységes 30 % lesz, de dönthet úgy is, hogy néhány kollégának a bérét 

jobban eltéríti azért, mert ők kiemelkedőbb munkát végeznek, mint a többi kiemelkedő 

munkát végző kolléga. Képviselő úr korrekt volt a megfogalmazás? Csak kérdezem.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nem értek vele egyet, de tökéletes.  

 

Bárányos József: Köszönöm. Gazdálkodási Bizottság, aki egyetért vele. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 2 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

14/2017. (II. 15.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A köztisztviselői illetményalapról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (……) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a következőket rendeli el: 

 

1.  § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

ügykezelőkre terjed ki. 

 

2. § Az illetményalap összege 46.380,-Ft. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 
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 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző 

 

 

 

Bárányos József: Városfejlesztési Bizottság?  

 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

28/2017. (II. 15.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A köztisztviselői illetményalapról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet-tervezetet az 

alábbiak szerint:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (……) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a következőket rendeli el: 

 

1.  § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

ügykezelőkre terjed ki. 

 

2. § Az illetményalap összege 46.380,-Ft. 
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3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

                

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

 

 

Bárányos József: Humánerőforrások Bizottság? 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

10/2017. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A köztisztviselői illetményalapról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak 

szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (……) önkormányzati rendelete 

 

a köztisztviselői illetményalapról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a következőket rendeli el: 

 

1.  § E rendelet hatálya a Bicskei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

ügykezelőkre terjed ki. 

 

2. § Az illetményalap összege 46.380,-Ft. 
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3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

 

                

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                       jegyző 

 

 

Bárányos József: Megállapítom, hogy a bizottságoknak az a javaslata, hogy a 30 %-nyi 

illetményiemelést a köztisztviselők megkapják 2017-re. Ebből 2/3 részét automatikusan 

minden köztisztviselő megkapja, 1/3 részéről pedig munkáltatói jogkörében városunk 

jegyzője dönt. Dönthet, úgy, hogy nem differenciálja, és dönthet úgy, hogy differenciálja. 

Nem gondolom, hogy rossz döntést hoztunk. Köszönöm szépen, ez egy nehéz napirendi volt. 

 

3.Napirend: 

Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2018-2020. évek 

közötti időszakra. 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: Jegyző úr parancsoljon.  

 

Fritz Gábor: Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési rendelet elfogadása 

előtt határozatban meg kell állapítani a saját bevétel és fizetési kötelezettség költségvetési 

évet követő 3 évre várható összegét. Az előirányzatokat a határozati javaslat mellékletében 

összegyűjtöttük, a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során ezeket a 

tervszámokat vettük figyelembe.  

 

Bárányos József: Köszönöm szépen. Ugye ezek abszolút tervek, a tervek arra valók, hogy 

megváltoztassuk őket. Vagy azért, mert a helyzet nem úgy adódik, vagy azért, mert még jobb 

lehetőségeink adódnak. Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele, véleménye? Képviselő 

asszony. 

 

Igari Léna: Az én észrevételem az, hogy ez egy rendkívül pesszimista forgatókönyvet tár a 

jövő elé és gazdaságfejlesztési irányt az eléggé negatív mutatja. Azt látom, hogy a saját 

bevételek, ami ugye javarészt az iparűzési adóból tevődik ki, az eléggé csökkennek az 

elkövetkezendő évek tervei alapján, ami számomra egy nem túl rózsás forgatókönyvet mutat a 

jövőre vonatkozóan. Köszönöm. 

 

Bárányos József: Köszönöm. 
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Pálffy Károly: Képviselő asszony én azt gondolom, hogy ez a tábla, nevezhetjük 

pesszimistának, igazából nem számol növekedéssel. Láttunk már egyik pillanatról a másikra 

gazdasági folyamatokat, amik nem mindig pozitív irányban hatottak. Illetve régebbi 

időszakban, akik régebben képviselők biztosan emlékeznek, hogy ha véletlenül bevétel-

emeléssel számolunk, abban a pillanatban azt kezdték harsogni, hogy akkor itt adóemelés fog 

bekövetkezni. Nem tervezünk sem adóemelést, illetve nem számolunk annak a kockázatával 

jelen pillanatban, hogy negatív irányba befolyásoló tényező módosítja a gazdasági 

folyamatokat, illetve nem számolunk azzal sem, hogy sokkal rosszabb lesz. Egy átlagot 

próbáltak ide belehelyezni ezekbe a számokba.  

 

Bárányos József: Köszönöm polgármester úr. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Bocsánat, 

csak először a szakembereinket kérdezem. 

 

Molnár Enikő: 2017-ben a 2016. évet vettem figyelembe, ugye az azért emelkedett meg az 

előirányzatunk, több adóbevétel is érkezett. Én azt vettem alapul, nagyon nem mertem emelni, 

0,9 %-kal emeltem a 2017-es költségvetésben az adóbevételeket és egyforma szinten mert 

2016-hoz képest enyhén emelkedett, viszont előre láthatólag nem tudok jósolni, hogy mennyi 

lesz az adóbevételünk. Ezért ezt a tervet készítettem. Majd, ha időközben lesz változás, akkor 

természetesen emelünk. 

 

Bárányos József: Köszönöm, képviselő asszony kért szót.  

 

Sulyokné Guba Judit: Én csak egy megjegyzés erejéig kértem szót. Van ugye ez a poharas 

történet, félig van tele, vagy félig üres. Kérdés, hogy mit tekintünk pesszimistának, szerintem 

ez a költségvetés tervezet nem pesszimista, hanem felelősségteljes inkább így mondanám. 

Köszönöm.  

 

 

Bárányos József: Köszönöm. Ennek a viccnek van egy harmadik belépő személye is, a 

mérnök. A pesszimista a félig üres, az optimista a félig tele, a mérnök meg az mondja, hogy 

ez a pohár pont kétszer akkora, mint a szükséges és elégséges. Azt gondolom, hogy a 

realitások talaján éljünk, ugye itt a gazdasági szakembereink, jegyző úr tendenciákat lát. 

Nyilván ez alapján felelősségteljesen állapították meg és egyébként meg képviselő 

asszonynak igaza van, hogy jobb mosolyogni, ha jobban alakul, mint szomorkodni, hogyha 

rosszabbul. Nem húznám tovább ezt a napirendet, ha nem haragszotok meg, szerintem erről 

tudunk szavazni. Gazdálkodási Bizottság? Aki támogatja.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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15/2017. (II. 15.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 2018 - 

2020. évek közötti időszakra 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 2018 - 

2020. évek közötti időszakra szóló határozati javaslatot. 

 

 

Bárányos József: Városfejlesztési Bizottság?  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

29/2017. (II. 15.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 2018 - 

2020. évek közötti időszakra 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú 

tervezéséről 2018 - 2020. évek közötti időszakra szóló határozati javaslatot. 

 

Bárányos József: Humánerőforrások Bizottsága?  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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11/2017. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 2018 - 

2020. évek közötti időszakra 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről 

2018 - 2020. évek közötti időszakra szóló határozati javaslatot. 

 

Bárányos József: Utolsó és vélhetően nem könnyű napirendi ponthoz érkeztünk. 

 

4.Napirend: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. ( ….) önkormányzati 

rendelete a 2017. évi költségvetéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: Először itt polgármester úrnak adom meg a szót. 

 

Pálffy Károly: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Képviselők, Tisztelt Bizottságok! Idén is 

maguk előtt láthatják azt költségvetést, amit 2017. évre terveztünk. Könyvvizsgálói vélemény 

a mai reggelen érkezett meg hozzánk, ahol a könyvvizsgáló jelzi, hogy a költségvetésnek az 

összeállítása az megfelelően és a jogszabályok mentén és a realitások talaján áll. Szeretném 

először megköszönni a kollégáknak, intézményvezetőknek, pénzügyi iroda vezetőjének, 

illetve jegyző úrnak azt a munkát, amivel a költségvetést összeállították. A számok, azok 

makacs tények, a kiadásokat, azokat már előre láthatóan figyelembe véve beterveztünk 

minden olyan kiadást, amik várhatóak. Természetesen figyelembe véve azokat a törvényi 

változásokat is, amik a 2017. évi január 1-jétől életbe léptek, így a minimálbér, illetve a 

garantált bérminimumnak az összegét. Ez az összeg az előző napirendeknél már említettem, 

hogy több mint 130 millió forinttal emeli a kiadásainkat, illetve van egy másik összeg, ami az 

állam által az önkormányzatunk számára nyújtott működési támogatásnak az összege, a 

pénzügyi irodavezető asszony segítségét szeretném kérni, jelentős eltérést mutat aközött a 

szám között, mi az, ami Bicske Város Önkormányzatát megilleti, illetve mi az, amit az 

önkormányzat meg is kaphat. Méghozzá az adóerőmérték miatt. Adóerőmérték miatt ez az 

összeg 243 millió forinttal csökken. 

 

Molnár Enikő: 428.697 eFt-ot kapunk, de ezen felül pontosan most hirtelen fejből nem tudom, 

megnyitom a táblázatomat, 243 millió körüli összeget visz el az állam az adóképességünk 

miatt.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Összességében 100 valamennyi az elvonás mértéke ebben az évben 

ahogy néztem, nem 200. 

 

Molnár Enikő: Megnézem. 
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Pálffy Károly: Irodavezető asszony, hogyha ezt megnézte, kérem jelezze. Ez az, ami ilyen 

szempontból jelentős különbséget nyújthat a tervezhetőséghez képest. Igazából 

adóbevételekkel ugyanazokkal a számokkal számoltunk nagyságrendileg, mint az előző évben 

tényként megjelenik az önkormányzatnak a számláján. Természetesen bízunk benne 

optimistán tekintünk a jövő felé olyan szempontból, hogy az adóbevételek egy része egyrészt 

a gazdaság növekedése, másrészt, hogy Bicskére érkező vállalkozás bővülő vállalkozásoknak 

az eredménye jobb lesz, bízunk benne, hogy az adó, a befolyt adó is emelni fogja a bevételi 

oldalunkat. Illetve hát számoltunk az egyéb bevételekkel is, amik a szolgáltatásunk 

ellenértékét képezik. Ezek adják önkormányzatunknak elsődlegesen a bevételi oldalát. Illetve 

itt kell, hogy szerepeltessük ismételten azokat a támogatásokat, amelyeket Magyarország 

kormányától kaptunk, itt elsősorban a 300 millió forintos összegre gondolok, illetve arra a 

pályázatra is, ami a Kézai Simon utca, illetve a Petőfi térnek a felújítására elnyert pályázat 

nálunk megjelenő 23 millió forintos összegét jelenti, amihez természetesen majd nekünk is 

egy ugyanazt az összeget hozzá kell tennünk, mert 50 %-os pályázati támogatottsággal 

kaptunk támogatást. Valamint az előző évi maradványpénz, ami a bevételi oldalt egyrészt 

képezi. Ezeknek az összegeknek az egymás mellé helyezésével kapjuk meg, illetve azokkal a 

célokkal próbáltuk meg a költségvetést összerakni, amely már többször megjelent itt 

képviselő-testületünk előtt, illetve elképzeléseink vannak. Természetesen szerepeltettük 

ugyanúgy támogatási célú kiadásainkat, itt elsősorban a civil szervezetek felé nyújtott 

támogatások azok, illetve a kisebbségi önkormányzat felé nyújtott támogatások azok, amiket 

szerepeltettük. Valamint a fejlesztések, amiket pont jelen pillanatban keresek és azért 

próbálok most egy kicsit arra koncentrálni, de például. 

 

Molnár Enikő: 29-es táblázat.  

 

Pálffy Károly: Megvan, köszönöm. Természetesen folytatni szeretnénk azokat a dolgokat, 

amiket az előző években is megkezdtünk. Megkezdtük az iskolák felújítását, illetve folytatni 

szeretnénk az intézményeinknek a felújítását. Iskola, óvoda. A bölcsődének a felújítása, itt 

tényleg ezt az évet nem tudja, nem tudunk ezen az éven tovább menni úgy, hogy ne nyúljunk 

hozzá, valamint a Tószegnek meg kell hogy oldjuk a csapadékvíz elvezetését. A 

közvilágításnak a korszerűsítését terveztük, amiről részben már az előző időszakban már 

egyszer döntöttünk és egy képviselőnknek az akadályoztatása miatt vissza is fog jönni még ez 

a kérdés. És egyéb kisebb olyan dolgokat szerepeltettünk, amiket a képviselők a felújításoknál 

megtalálhatnak. De a beruházásainknál is olyan beruházásokat szerepeltettünk, amik szinte 

mind kivétel nélkül a bicskeieknek a kéréseit tükrözi. Ilyen például a Csabdi utcai buszöböl, 

amire szerencsére van fedezet is, illetve a Csabdi utcai járdának a rendbetétele, ami a 

kormányzati támogatásból fedezetként szolgál, de például járdaépítések, illetve egyéb olyan 

dolgokat, amit időről-időre felül kell, hogy vizsgáljuk, például a hídjainknak az állapotát, 

amihez feltétlenül hozzá kell, hogy nyúljunk. De az útfelújításokat is hasonlóan fontosnak 

tartják a bicskeiek. Még sorolva láthatják képviselő társaim a legapróbb részletekig lebontva 

az intézményeinknél akár a tároló kosarakig, a falra szerelhető árnyékolókig minden egyes 

tételt az intézményeinkbe csak azért, hogy az intézményi működés az garantált és minél 

magasabb színvonalú szolgáltatást tudjanak nyújtani intézményeink. Igazából ennyit 

szerettem volna most mondani a bizottsági ülésen képviselő társaimat illeti meg, illetve 

adnám vissza levezető elnök úrnak a szót. Ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok.  
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Bárányos József: Tisztelt Bizottságok! Két dolgot szeretnék csak mondani. Részletekbe nem 

mennék bele, hiszen ezt polgármester úr elmondta. Az egyik, hogy évről-évre 

összehasonlítani az előző évi költségvetés főösszegét a jelen év fő összegével nagy 

információ tartalommal nem bír. Gondoljunk arra, hogy mondjuk Bicskén megvalósul a 

sportcsarnok beruházás, akkor az a kiadás-bevétel főösszegét vagy 2 milliárd forinttal fogja 

megemelni. Tehát és most a főösszeg 2,7 milliárd ennek így értelme nincsen, mert, ha 

becsúszik egy jó pályázat, amit nyerünk, akkor ugye abban a minutumban ezek a főösszegek 

változnak. Inkább sokkal fontosabb a belső arányokra figyelni. Ugye a költségvetésnek 

vannak kötelező elemei, a bér és járulékai mindenféle fenntartási költségek, rengeteg sok 

közüzemi díj, stb. Ezen kívül rengeteg, rengeteg kötelező feladat. Mindezeket elvesszük, 

akkor még mindig marad vagy 500 millió forint, ez a költségvetés, a tervezett költségvetésünk 

20 %-a és erre a 20 %-ra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az a városi költségvetés, ami 

fejlesztésre, beruházásra, felhalmozásra 20 %-ot tud fordítani, az véleményem szerint egy jó 

költségvetés. Köszönöm szépen. Önöké a szó.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Nem találom az áruház tervezett lebontásából fennmaradó 100 millió 

forintot, a költségvetésből, illetve nem tudom mennyi a pontos összeg. 

Pálffy Károly: Képviselő úr, a 29-es melléklet 5-ös sora. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Csak mondom tovább polgármester úr. Uszodának a költségvetését hol 

találom?  Szintén nem találom.  

 

Bárányos József: Közben válaszolhatunk képviselő úr?  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Igen. 

 

Pálffy Károly: Az uszodával kapcsolatos dolgot a 22-es tábla mutatja. Sportcélú támogatások, 

illetve kiadások. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: Kérdezhetek tovább?  

 

Bárányos József: Akkor rendben van ez a válasz? 

 

9 óra 29 perckor Bálint Istvánné alpolgármester asszony és Németh Tibor képviselő bejött a 

bizottsági ülésre.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Igen, igen. Az a 102 millió forint dologi kiadás, ugye annyit tüntet fel. 

Csak arra lennék kíváncsi, hogy az uszoda működtetése során. 

 

Pálffy Károly: Melyik táblán?  

 

Dr. Bourgla Ossamah: A 22-es táblán. Az uszoda sportlétesítményeinek a működtetése során 

102 millió forint dologi kiadás van előírva. Azon a soron, ennyi van előirányozva. Azt 

szeretném kérdezni, hogy ezzel a több 10-100 millió forintos beruházással, ami az energia 

megtakarítást célozta, az hogy vált be? Mennyit takarítottunk meg ezzel a beruházással azt 

lehet tudni?  
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Pálffy Károly: Én most jelen pillanatban számszerű összeget nem fogok tudni mondani doktor 

úrnak, de meg fogjuk, el fogjuk készíteni a kimutatást és rendelkezésre bocsátjuk.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Köszönöm szépen.  

 

Bárányos József: Megadhatom másnak a szót, képviselő úr?  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Persze, csak a 27-es táblázatot nézem.  

 

Komlós Kolos: Amit igazgató úr mondtál az előbb, hogy van ez a plusz 20 %, ezt bármire el 

lehet költeni? Vagy van valami. 

 

Bárányos József: Nem, ez feladattal terhelt, most a költségvetési tervezetünkben ez 

úgynevezett 28-as és 29-es tábla az, ami összefoglalja ezt az 500 millió forintot. Ugye amit 

tételesen polgármester úr felsorolt. Én nem olvasnám fel mert ugye ez áll vagy 100 sorból. 

Ugye ebben a pár tízezer forintos de fontos tételektől, lásd árnyékolás a nem tudom milyen 

ablakra, a nem tudom én a Kisfaludy utcai járda javításáig sok minden van benne. Ez 

összességében 500 millió forint.  

 

Komlós Kolos: Akkor meg van ennek a helye végül is. 

 

Bárányos József: Javaslat szintjén igen. Természetesen, hiszen most ugye a költségvetési 

tervezetet tárgyaljuk. Képviselő asszony? 

 

Igari Léna: Köszönöm szépen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ez a közösségi 

beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében című TOP-os pályázat 

ez milyen beruházást céloz? Ez konkrétan mit fog jelenteni? 

 

Pálffy Károly: Képviselő asszony ez a pályázat még nem egy elnyert pályázat.  

 

Igari Léna: De mire irányul? 

 

Pálffy Károly: Most nem a költségvetésnek a tárgya ilyen szempontból. Nem ennek a 

napirendi pontnak a tárgya. Elsősorban nem infrastrukturális beruházás.  

 

Fritz Gábor: Döntött róla a testület. 

 

Igari Léna: Azt szeretném megkérdezni, hogy a múlt évben augusztusban döntöttünk egy 

ballószögi cégnek a megbízásával kapcsolatosan arra vonatkozóan, hogy a pályázati 

anyagainkat kezelje, satöbbi, hogy ez a költségvetésünkre nézve milyen pozitív hozadékkal 

fog bírni?  

 

Pálffy Károly: Ez akkor fog kiderülni képviselő asszony, amikor a pályázatainak elbírálják.  

 

Igari Léna: De ők ezen most éppen dolgoznak és a költségvetésünkre ez valamilyen pozitív 

hatással fog bírni? 
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Pálffy Károly: A költségvetésben mivel nem egy elnyert pályázat, ezért nem tudjuk 

számszerűsíteni.  

 

Bárányos József: Nem nagyon tudom értelmezni a kérdést. Hogy ennek milyen kihatása van a 

költségvetésre? Ez egy pályázatokon dolgozó cég.  

 

Igari Léna: Másfél milliárdos összegről volt szó, hogy majd ide másfél milliárdnyi pályázati 

pénzt fognak hozni Bicskére. Ehhez képest a költségvetésünknek a tervezésén nem látom, 

hogy bármilyen módon.  

 

Pálffy Károly: Képviselő asszony, a költségvetés a bizottsági ülés legelső napirendi pontja 

volt a 2016. évi költségvetésnek a módosítása. A költségvetéseknek a módosítása nem azért 

kerül a képviselő-testület elé mert a pénzügyi irodának, vagy a polgármesteri hivatalnak 

netalántán a polgármesternek az a hibbant rögeszméje, hogy folyamatosan visszahozza a 

költségvetést a képviselő-testület elé, hanem pontosan azok az előre nem látható dolgoknak a 

költségvetésben való elhelyezését szolgálja, amiről a költségvetésnek a tervezésekor a 

képviselő-testületnek nem volt tudomása. Tehát, olyat nem tudunk tervezni, ami még nem 

biztos. 

 

Igari Léna: Értem. A 7 millió forintot gyakorlatilag úgy fizettük ki egy olyan cégnek, egy 

megbízására, aminek tulajdonképpen a látható hozadékát egyelőre nem tudjuk tervezni. 

Pálffy Károly: Képviselő asszony, ha bárki készít bármit, ahhoz, hogy abból terméket tudjon 

előállítani, ahhoz és a piacra tudja dobni, ahhoz mindenféleképpen először neki befektetést 

kell, hogy eszközöljön. Ahhoz, hogy mondjuk a gépeket megvásárolja és még nem tudja azt, 

hogy azt a termékét a vásárlók meg fogják-e venni, vagy sem. Mindenféleképpen nekünk 

ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjuk valósítani az elképzeléseinket, ahhoz tervezni, pályázatot 

előkészíteni, pályázatot írni szükségeltetik. Ennek az összegét fizettük ki. 

 

Igari Léna: Rendben, köszönöm. 

 

Bárányos József: Egyéb kérdés, észrevétel?  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Az uszodára visszatérnék csak az a 102 millió az dologi kiadás, a 

bérkiadás az hol jelenik meg? Mert az minimális 2 millió forintnyi összeget, 2,5 millió 

forintnyi összeget tartalmaz a táblázat. 

 

Pálffy Károly: Ha jól tudom, mivel a Kft., tehát az Uszodaüzemeltető Nkft. végzi az 

uszodának az üzemeltetését. Mi egy szolgáltatást vásárolunk és azt dologiban kell nekünk 

elszámolni, nem pedig bérben, satöbbi. Természetesen ezeket a sorokat illeti így ilyen 

szempontból a bérek, mert az meg máshol fog jelentkezni, mint bér, illetve a közüzemi díjak, 

egyéb ráfordítások, amiket rá kell, hogy fordítsunk az uszodára.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Még egy kérdésem van, az utolsó. A Zöld Bicske Kft-nek a folyamatos 

veszteségét előbb-utóbb feltehetően kompenzálni kell, van-e rá tartalék a költségvetésben, ha 

hirtelen hozzá kell nyúlni?  

 

Pálffy Károly: Nincs. Én bízom benne, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. nem fog olyan 

veszteséget termelni, amit az NHKV-nak a felé nyújtott szolgáltatási díja az nem fog fedezni.  



34 

 

 

 

 

Jelen pillanatban most úgy néz ki, hogy 1-2 hónapon belül felállnak azok - de megint nem a 

napirendnél tartunk – felállnak azok a szolgáltatók, illetve az egységes szolgáltatók, akik a 

területeket egységesen fogják szolgáltatni és bízunk benne, hogy a Zöld Bicske lesz, aki 

ennek a területnek a szolgáltatási lehetőségét el fogja nyerni országos szinten, az azt jelenti, 

hogy a Zöld Bicskének teljesen más bevételi lehetőségei is lesznek. Mert minél nagyobb 

területet szolgáltat egy közszolgáltató, annál jobb a finanszírozása is. Nekünk az az érdekünk, 

hogy minél nagyobb területen tudjon a Zöld Bicske szolgáltatni. Ha ne adj Isten nem a Zöld 

Bicskét választják, mint közszolgáltatót, a Zöld Bicskére a továbbiakban is szükség lesz. 

Akkor egy alvállalkozóként kell majd betársulni az alá a cég alá, aki ezt a területet meg fogja 

kapni. De mondom, azon dolgozunk, hogy a Zöld Bicske legyen ez a szolgáltató, aki itt a 

fővállalkozó lesz. Akkor is mások lesznek a finanszírozási bevételei a Zöld Bicskének. Nem 

kell nekünk azzal számolni, hogy nekünk a Zöld Bicskének bármilyen összeget is bele kell, 

mint tulajdonos tennünk.  

 

Dr. Bourgla Ossamah: Bocsánat polgármester úr, csak azért kérdezem, nem akartam húzni az 

időt sem, azért gondolom, hogy ez ilyen veszély a városra nézve, saját kft-je esetleg 

veszteséges, mégiscsak a városnak kell állnia, ha más nem teszi. Szolgáltatni kell. 

 

Pálffy Károly: Szolgáltatni mindenféleképpen kell, én azt gondolom, hogy ha veszteséget 

termel, mondjuk egy cég, akkor először azt kell megnézni, hogy mely olyan területeket 

tudnak úgymond a saját termékei köréből kivonni, amely a legtöbb veszteséget okozza. 

Teszem azt jelen pillanatban azt kellene mondani majd első körben a Zöld Bicskének, hogy 

tőkepótlást tegyünk bele, hogy a messzebb lévő településeken, ahol nagyobb a kiadása az 

útiköltsége, vagy az üzemanyagköltsége miatt, lehet, hogy azokból a területekből mondjuk le 

kell adni. De mondom, pont az ellenkezője látszik, hogy minél nagyobb egy szolgáltatási 

terület, annál nagyobb lesz finanszírozása a Zöld Bicskének a szolgáltatásának.  

 

Bárányos József: Köszönöm szépen.  

 

Pálffy Károly: Én nem számolok azzal, hogy a Zöld Bicskének az önkormányzatnak 

bármilyen pótlást bele kell tenni. Nem szeretném, hogy ez így történjen.  

 

Bárányos József: Úgy gondolom, hogy itt egy állami feladatellátásról van szó. Ezzel nem 

lehet probléma, egyszerűen nem lehetséges olyan helyzet, hogy ezzel gond adódna. Van-e 

még kedves képviselő társaim kérdésük, észrevételük? Ha nincsen, akkor én szavazásra 

teszem fel. Én úgy érzékeltem, hogy elvi kérdések és válaszok hangzottak el, érdemi és 

számszerű módosítójavaslat a költségvetésünkre nem érkezett, ezért én a határozati 

javaslatban meghatározott főösszeggel, változatlan formában teszem fel a költségvetési- 

tervezetet. Gazdálkodási Bizottságot kérdezem először, aki egyetért, kérem jelezze.  

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

16/2017. (II. 15.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati 

rendelete a 2017. évi költségvetéséről  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-

tervezetét a 2017. évi költségvetésről az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (II..)önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 
 

7. 1.§  A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat 

költségvetési szerveire. 

 

 

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése 
8. 2.§   (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 2 765 473   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 765 473   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

  

 (2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§-a szerint a 

 

 a) költségvetési bevételek összege 1 983 707      ezer forint 

 

 b) költségvetési kiadások összege  2 752 030 ezer forint 

 

 c) költségvetési hiány összege      768 323      ezer forint 

 

 d) finanszírozási bevételek összege     781 766      ezer forint 

 

 e) finanszírozási kiadások összege        13 443      ezer forint 

 

 f) belső finanszírozási összege                781 766 ezer forint 

    (költségvetési maradvány) 

 g) külső finanszírozás összege                  0 ezer forint 

  

 (3) A Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, 

a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg. 

 

 (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) 

bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg az 

alábbiak szerint: 

 

1. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és 

felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 

2020. évekre tartalmazza, és 

2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai 

Egység) és a Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait 

tartalmazza, és 

6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2017. 

évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2017. évi tervezett 

költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 
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10. a 10. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

11. a 11. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

12. a 12. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

13. a 13. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit tartalmazó melléklet, és 

14. a 14. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

kiadásait tartalmazó melléklet, és 

15. a 15. melléklet Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó 

melléklet, és 

16. a 16. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, 

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó melléklet, és 

17. a 17. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, és 

18. a 18. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatait 

tartalmazza, és 

19. a 19. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

20. a 20. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

21. a 21. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

22. a 22. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

23. a 23. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerinti melléklet lép, és 

24. a 24. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

önként vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

25. a 25. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

26. a 26. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 

27. a 27. melléklet a 2017. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, és 

28. a 28. melléklet a 2017. évi tervezett felújításokat tartalmazza, és  

29. a 29. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásait 

tartalmazza, és 

30. a 30. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalék előirányzatot 

tartalmazza, és 

31. a 31. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó 

költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és 

32. a 32. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek a 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és 

33. a 33. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 

34. a 34. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 

35. a 35. melléklet 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza. 

 



38 

 

 

  

3.  Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 

 
 

3. § (1)  Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 194 791   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 194 791 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 392 211   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 392 211 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 108 933   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 108 933   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila 

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 79 956   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 79 956   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 181 502   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 181 502   ezer forintban 

    

állapítja meg. 
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 (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 60 700   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 60 700   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 28 506   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 28 506   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 344 937   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 344 937   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 188 223   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 188 223   ezer forintban 

 

 

 

 

    

állapítja meg. 

 

 (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 185 714   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 185 714   ezer forintban 

 

 

 

 

    

állapítja meg. 

 

 

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai 

 

 

4.§ (1)  Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak (a 

továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben 

meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük. 
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 (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, 

és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási 

előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. 

  

 (3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek 

feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat 

felhasználási ütemterv alapján történik. 

 

 (4) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított 

számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a 

Bicskei Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek számfejtik. 

 

 (5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat 

számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra 

jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet. 

 

 (6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl. 

 

(7)  Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az 

Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával 

változtathatók meg. 

 

5.§  (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít. 

 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi 

esetekben biztosítja: 

a) az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításra, 

b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, 

részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra, 

c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri 

Hivatal feladatai között legfeljebb 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra, 

d) az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és 

indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,   

e) a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg. 

f)  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

68.§ (4) bekezdése szerint a polgármester 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, 

döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet az 

alábbiak szerint tájékoztatja: 

 

2017. január 1. – 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves 

beszámolóval egyidejűleg. 

 

(4)  A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé 

terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az 

önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.  
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(5) Az önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott 

előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi 

követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi 

felelősséget von maga után. Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület 

módosíthatja.  

 

(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a 

képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás 

és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az intézmény 

előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás 

biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles 

előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását 

követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a 

képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú 

kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése 

szükséges. 

 

(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv 

előirányzatainak alakulását, mely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet 

követő hónap 20-áig. Az előirányzat módosítási kérelmet Bicske Város 

Önkormányzatának Képviselő- testületéhez kell címezni és az önkormányzat 

jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó 

dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv 

többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt 

előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást. 

 

(8) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok 

előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások 

és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására 

együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó 

munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, 

melyet dokumentumokkal kell alátámasztani. 

 

 (9) Az önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a polgármester 

 átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon 

belül a 27. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, 

támogatások  előirányzatai. 

 

(10)  A képviselő-testület a 27. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást 

állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. 

 

(11)  A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A 

megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az 

elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen 

felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra 

(adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati 

intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A 

pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. 
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(12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az önkormányzat felé köteles 

elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz 

eleget a további támogatásból, kizárja magát. 

 

(13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást 

folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de 

legkésőbb 2017. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak 

az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető. 

 

(14) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette 

igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a 

támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az 

önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben 

visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag 

szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles 

fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.  

 

(15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell 

lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szabályaira. 

 

(16)  Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 28. és 29. mellékletben rögzített 

feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt a 

soron következő ülésén, de legkésőbb december 31-ig beszámol, módosítja 

költségvetési rendeletét. 

 

 

6.§ (1) A 2017. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi 

juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli 

juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, 

működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, 

felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát 

az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.  

 

 (2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a 

költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön 

jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a 

költségvetési rendelet módosításáról. 

 

7.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

 

a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és 

egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon, 

b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat 

költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére 

esetenként legfeljebb 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. 

c) a feladatok hatékony ellátása érdekében 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a 

Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.  
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 (2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, 

valamint a kötelezettségvállalásról a polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak 

soron következő ülésén tájékoztatja.  

 

 (3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást a  

9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével nem hajthatnak végre. A 

költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt 

előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az 

Ávr. 43. §-ban foglaltakat. 

 

(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2017. évre vonatkozóan 

100.000 Ft-ban állapítja meg, melynek értéke egy összegben leírható az elévülési 

határidő lejárata után. 

 

8.§  A Képviselő-testület az intézmények költségvetésének 6 %-át zárolja. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6 % felszabadításáról saját 

hatáskörben döntsön.  

 

9.§  Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

átmenetileg szabad pénzeszközöket az Áht 79.§ (3a) bekezdése alapján lekösse, vagy 

azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő lekötéséről – döntsön.  

 

 

5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata 

 

10.§ (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén 

köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a 

működés költségeit.   

 

 (2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében 

folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat 

rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-

testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok 

megvalósításához külső források vonhatók be. 

 

 (3)  Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 35. melléklet 

szerint állapítja meg. 

 

 (4) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással 

időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A 

kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól 

eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek 

realizálásának ismeretében.  

 

6. Személyi juttatások és létszámkeret 

 

11.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési 

létszámkeretét 258 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 
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1. Bicskei Polgármesteri Hivatal:       59 fő 

2. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.:  25 fő 

3. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája:    19 fő 

4. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:       38 fő 

5. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ:      10 fő 

6. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár          7 fő 

7. Fiatalok Háza         1 fő 

8. Bicske Városi Konyha:         23 fő 

9. Bicskei Gazdasági Szervezet:                25 fő 

10. Védőnők:          8 fő 

11. Bölcsőde:          7 fő 

12. Gondozási Központ:       20 fő 

13. Családsegítő Szolgálat:      16 fő 

      

 

   Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 15-18. mellékletének 

kiemelt sora tartalmazza. 

 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervezeteinél illetményfizetés egységesen lakossági 

folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg 

úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig - amennyiben a munkaszüneti 

napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő 

számláján jóváírásra kerüljön. 

 

 (3)  Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a 

prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést 

is – Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 

keresetkiegészítés a 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis 

előirányzatának 2 %-a.  

 

12.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők cafeteria keretét 

bruttó 200 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulását havi bruttó 1 000 Ft-ban, az 

illetményeltérítésre fordítható összeget a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott 

illetményalap 10 százalékával kiszámított alapilletmények összegében határozza 

meg. 

 

 (2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem   

használhatók fel, kivéve Ávr. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket. 

 

 (3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző írásbeli javaslata alapján, a polgármester 

jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az 

alkalmazottak részére jutalmat fizetni. 

 

 (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény 

szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig 

vállalhat kötelezettséget. 

 



45 

 

 (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő juttatást: 

rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként 

szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak 

szerint:  

 

a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal 

munkavállalónként 100 000 Ft-ban 

b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónként 50 000 Ft-ban, 

c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást 

munkavállalónként 10 000 Ft-ban határozza meg. 

 

7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok 

13.§  A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati 

támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglalt 

alapján történik. 

 

8. Záró rendelkezés 

 

14.§  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 01. 

napjától kell alkalmazni. 

  

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. február 15 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Bárányos József: Városfejlesztési Bizottság? 

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés:  
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30/2017. (II. 15.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (…) önkormányzati 

rendelete a 2017. évi költségvetéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelet-tervezetét a 2017. évi költségvetésről az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (II..)önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 
 

9. 1.§  A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat 

költségvetési szerveire. 

 

 

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése 

 
 

10. 2.§   (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2 765 473   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 765 473   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

  

 (2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§-a szerint a 

 

 a) költségvetési bevételek összege 1 983 707      ezer forint 

 

 b) költségvetési kiadások összege  2 752 030 ezer forint 
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 c) költségvetési hiány összege      768 323      ezer forint 

 

 d) finanszírozási bevételek összege     781 766      ezer forint 

 

 e) finanszírozási kiadások összege        13 443      ezer forint 

 

 f) belső finanszírozási összege                781 766 ezer forint 

    (költségvetési maradvány) 

 g) külső finanszírozás összege                  0 ezer forint 

  

 (3) A Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, 

a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg. 

 

 (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) 

bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg az 

alábbiak szerint: 

 

36. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és 

felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 

2020. évekre tartalmazza, és 

37. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

38. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

39. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

40. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai 

Egység) és a Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait 

tartalmazza, és 

41. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2017. 

évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

42. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

43. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

44. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2017. évi tervezett 

költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

45. a 10. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

46. a 11. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

47. a 12. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

48. a 13. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit tartalmazó melléklet, és 

49. a 14. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

kiadásait tartalmazó melléklet, és 
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50. a 15. melléklet Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó 

melléklet, és 

51. a 16. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, 

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó melléklet, és 

52. a 17. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, és 

53. a 18. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatait 

tartalmazza, és 

54. a 19. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

55. a 20. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

56. a 21. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

57. a 22. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

58. a 23. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerinti melléklet lép, és 

59. a 24. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

önként vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

60. a 25. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

61. a 26. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 

62. a 27. melléklet a 2017. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, és 

63. a 28. melléklet a 2017. évi tervezett felújításokat tartalmazza, és  

64. a 29. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásait 

tartalmazza, és 

65. a 30. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalék előirányzatot 

tartalmazza, és 

66. a 31. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó 

költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és 

67. a 32. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek a 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és 

68. a 33. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 

69. a 34. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 

70. a 35. melléklet 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza. 

 

  

3.  Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 
 

3. § (1)  Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 194 791   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 194 791 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 
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 (2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 392 211   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 392 211 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 108 933   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 108 933   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila 

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 79 956   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 79 956   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 181 502   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 181 502   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 60 700   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 60 700   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 28 506   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 28 506   ezer forintban 
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állapítja meg. 

 

 (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 344 937   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 344 937   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 188 223   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 188 223   ezer forintban 

 

 

 

 

    

állapítja meg. 

 

 (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 185 714   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 185 714   ezer forintban 

 

 

 

 

    

állapítja meg. 

 

 

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai 

 

 

4.§ (1)  Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak (a 

továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben 

meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük. 

 

 (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, 

és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási 

előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. 

  

 (3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek 

feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat 

felhasználási ütemterv alapján történik. 

 

 (4) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított 

számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a 

Bicskei Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek számfejtik. 
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 (5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat 

számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra 

jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet. 

 

 (6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl. 

 

(7)  Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az 

Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával 

változtathatók meg. 

 

5.§  (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít. 

 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi 

esetekben biztosítja: 

g) az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításra, 

h) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, 

részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra, 

i) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri 

Hivatal feladatai között legfeljebb 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra, 

j) az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és 

indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,   

k) a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg. 

l)  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

68.§ (4) bekezdése szerint a polgármester 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, 

döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet az 

alábbiak szerint tájékoztatja: 

 

2017. január 1. – 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves 

beszámolóval egyidejűleg. 

 

(4)  A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé 

terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az 

önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.  

 

(5) Az önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott 

előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi 

követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi 

felelősséget von maga után. Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület 

módosíthatja.  

 

(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a 

képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás 

és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az intézmény 

előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás 

biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles 



52 

 

előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását 

követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a 

képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú 

kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése 

szükséges. 

 

(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv 

előirányzatainak alakulását, mely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet 

követő hónap 20-áig. Az előirányzat módosítási kérelmet Bicske Város 

Önkormányzatának Képviselő- testületéhez kell címezni és az önkormányzat 

jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó 

dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv 

többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt 

előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást. 

 

(9) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok 

előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások 

és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására 

együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó 

munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, 

melyet dokumentumokkal kell alátámasztani. 

 

 (9) Az önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a polgármester 

 átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon 

belül a 27. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, 

támogatások  előirányzatai. 

 

(17)  A képviselő-testület a 27. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást 

állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. 

 

(18)  A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A 

megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az 

elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen 

felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra 

(adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati 

intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A 

pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. 

 

(19) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az önkormányzat felé köteles 

elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz 

eleget a további támogatásból, kizárja magát. 

 

(20) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást 

folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de 

legkésőbb 2017. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak 

az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető. 
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(21) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette 

igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a 

támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az 

önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben 

visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag 

szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles 

fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.  

 

(22) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell 

lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szabályaira. 

 

(23)  Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 28. és 29. mellékletben rögzített 

feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt a 

soron következő ülésén, de legkésőbb december 31-ig beszámol, módosítja 

költségvetési rendeletét. 

 

 

6.§ (1) A 2017. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi 

juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli 

juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, 

működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, 

felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát 

az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.  

 

 (2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a 

költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön 

jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a 

költségvetési rendelet módosításáról. 

 

7.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

 

d) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és 

egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon, 

e) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat 

költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére 

esetenként legfeljebb 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. 

f) a feladatok hatékony ellátása érdekében 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a 

Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.  

 

 (2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, 

valamint a kötelezettségvállalásról a polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak 

soron következő ülésén tájékoztatja.  

 

 (3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást a  

9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével nem hajthatnak végre. A 

költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt 

előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az 

Ávr. 43. §-ban foglaltakat. 
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(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2017. évre vonatkozóan 

100.000 Ft-ban állapítja meg, melynek értéke egy összegben leírható az elévülési 

határidő lejárata után. 

 

8.§  A Képviselő-testület az intézmények költségvetésének 6 %-át zárolja. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6 % felszabadításáról saját 

hatáskörben döntsön.  

 

9.§  Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

átmenetileg szabad pénzeszközöket az Áht 79.§ (3a) bekezdése alapján lekösse, vagy 

azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő lekötéséről – döntsön.  

 

 

5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata 

 

10.§ (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén 

köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a 

működés költségeit.   

 

 (2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében 

folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat 

rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-

testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok 

megvalósításához külső források vonhatók be. 

 

 (3)  Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 35. melléklet 

szerint állapítja meg. 

 

 (4) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással 

időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A 

kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól 

eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek 

realizálásának ismeretében.  

 

6. Személyi juttatások és létszámkeret 

 

11.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési 

létszámkeretét 258 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 

 

14. Bicskei Polgármesteri Hivatal:       59 fő 

15. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.:  25 fő 

16. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája:    19 fő 

17. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:       38 fő 

18. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ:      10 fő 

19. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár          7 fő 

20. Fiatalok Háza         1 fő 

21. Bicske Városi Konyha:         23 fő 

22. Bicskei Gazdasági Szervezet:                25 fő 
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23. Védőnők:          8 fő 

24. Bölcsőde:          7 fő 

25. Gondozási Központ:       20 fő 

26. Családsegítő Szolgálat:      16 fő 

      

 

   Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 15-18. mellékletének 

kiemelt sora tartalmazza. 

 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervezeteinél illetményfizetés egységesen lakossági 

folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg 

úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig - amennyiben a munkaszüneti 

napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő 

számláján jóváírásra kerüljön. 

 

 (3)  Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a 

prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést 

is – Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 

keresetkiegészítés a 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis 

előirányzatának 2 %-a.  

 

12.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők cafeteria keretét 

bruttó 200 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulását havi bruttó 1 000 Ft-ban, az 

illetményeltérítésre fordítható összeget a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott 

illetményalap 10 százalékával kiszámított alapilletmények összegében határozza 

meg. 

 

 (2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem   

használhatók fel, kivéve Ávr. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket. 

 

 (3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző írásbeli javaslata alapján, a polgármester 

jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az 

alkalmazottak részére jutalmat fizetni. 

 

 (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény 

szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig 

vállalhat kötelezettséget. 

 

 (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő juttatást: 

rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként 

szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak 

szerint:  

 

d) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal 

munkavállalónként 100 000 Ft-ban 

e) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónként 50 000 Ft-ban, 

f) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást 

munkavállalónként 10 000 Ft-ban határozza meg. 
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7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok 

13.§  A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati 

támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglalt 

alapján történik. 

 

8. Záró rendelkezés 

 

14.§  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 01. 

napjától kell alkalmazni. 

  

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. február 15 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Bárányos József: Humánerőforrások Bizottság?  

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

 

12/2017. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) 

önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati 

rendelet-tervezetét a 2017. évi költségvetésről az alábbiak szerint:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (II..)önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 
 

11. 1.§  A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: 

Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat 

költségvetési szerveire. 
 

 

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése 

 
 

12. 2.§   (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2 765 473   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 765 473   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

  

 (2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§-a szerint a 

 

 a) költségvetési bevételek összege 1 983 707      ezer forint 

 

 b) költségvetési kiadások összege  2 752 030 ezer forint 

 

 c) költségvetési hiány összege      768 323      ezer forint 

 

 d) finanszírozási bevételek összege     781 766      ezer forint 

 

 e) finanszírozási kiadások összege        13 443      ezer forint 

 

 f) belső finanszírozási összege                781 766 ezer forint 

    (költségvetési maradvány) 

 g) külső finanszírozás összege                  0 ezer forint 
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 (3) A Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, 

a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg. 

 

 (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) 

bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg az 

alábbiak szerint: 

 

71. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és 

felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2017 - 

2020. évekre tartalmazza, és 

72. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

73. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

74. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

75. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai 

Egység) és a Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait 

tartalmazza, és 

76. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2017. 

évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

77. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

78. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

79. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2017. évi tervezett 

költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

80. a 10. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

81. a 11. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

82. a 12. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

83. a 13. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit tartalmazó melléklet, és 

84. a 14. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

kiadásait tartalmazó melléklet, és 

85. a 15. melléklet Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó 

melléklet, és 

86. a 16. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, 

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó melléklet, és 

87. a 17. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, és 

88. a 18. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatait 

tartalmazza, és 

89. a 19. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 
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90. a 20. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

91. a 21. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

92. a 22. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

93. a 23. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerinti melléklet lép, és 

94. a 24. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

önként vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

95. a 25. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

96. a 26. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 

97. a 27. melléklet a 2017. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, és 

98. a 28. melléklet a 2017. évi tervezett felújításokat tartalmazza, és  

99. a 29. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásait 

tartalmazza, és 

100. a 30. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalék előirányzatot 

tartalmazza, és 

101. a 31. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó 

költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és 

102. a 32. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek a 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és 

103. a 33. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 

104. a 34. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 

105. a 35. melléklet 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza. 

 

 
  

3.  Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 

 
 

3. § (1)  Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 194 791   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 194 791 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 392 211   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 392 211 

 

  ezer forintban 
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állapítja meg. 

 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 108 933   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 108 933   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila 

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 79 956   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 79 956   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 181 502   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 181 502   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 60 700   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 60 700   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 28 506   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 28 506   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 344 937   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 344 937   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

 (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 188 223   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 188 223   ezer forintban 

 

 

 

 

    

állapítja meg. 
 

 (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 185 714   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 185 714   ezer forintban 

 

 

 

 

    

állapítja meg. 
 

 

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai 

 

 

4.§ (1)  Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Bicskei Polgármesteri Hivatalnak (a 

továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben 

meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük. 

 

 (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, 

és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási 

előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. 

  

 (3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek 

feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat 

felhasználási ütemterv alapján történik. 

 

 (4) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított 

számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembe vételével a 

Bicskei Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek számfejtik. 

 

 (5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat 

számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra 

jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet. 

 

 (6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl. 

 

(7)  Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az 

Önkormányzat Képviselő-testülete által, a költségvetési rendelet módosításával 
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változtathatók meg. 

 

5.§  (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít. 

 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi 

esetekben biztosítja: 

m) az Áht. 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításra, 

n) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, 

részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra, 

o) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri 

Hivatal feladatai között legfeljebb 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra, 

p) az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és 

indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,   

q) a jóváhagyott céltartalékból a felhasználáshoz kapcsolódó 

kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg. 

r)  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

68.§ (4) bekezdése szerint a polgármester 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, 

döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. 

 

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet az 

alábbiak szerint tájékoztatja: 

 

2017. január 1. – 2017. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves 

beszámolóval egyidejűleg. 

 

(4)  A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé 

terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az 

önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.  

 

(5) Az önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott 

előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi 

követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi 

felelősséget von maga után. Az önkormányzat költségvetését a képviselő-testület 

módosíthatja.  

 

(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a 

képviselő-testület jogosult módosítani, mely alól kivételt képez a központi támogatás 

és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a polgármester jogosult az intézmény 

előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás 

biztosítható legyen. A polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles 

előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását 

követően indítható a feladat végrehajtása. A polgármesternek e döntéseiről a 

képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú 

kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a képviselő-testület döntése 

szükséges. 
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(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv 

előirányzatainak alakulását, mely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet 

követő hónap 20-áig. Az előirányzat módosítási kérelmet Bicske Város 

Önkormányzatának Képviselő- testületéhez kell címezni és az önkormányzat 

jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó 

dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv 

többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt 

előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást. 

 

(10) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok 

előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások 

és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására 

együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó 

munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, 

melyet dokumentumokkal kell alátámasztani. 

 

 (9) Az önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a polgármester 

 átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon 

belül a 27. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, 

támogatások  előirányzatai. 

 

(24)  A képviselő-testület a 27. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást 

állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához. 

 

(25)  A támogatás, pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A 

megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok, megjelölésén túl ki kell térni az 

elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen 

felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra 

(adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati 

intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A 

pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. 

 

(26) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az önkormányzat felé köteles 

elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz 

eleget a további támogatásból, kizárja magát. 

 

(27) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást 

folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de 

legkésőbb 2017. március 31-ig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak 

az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető. 

 

(28) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette 

igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a 

támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az 

önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben 

visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag 

szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles 

fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.  
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(29) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell 

lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szabályaira. 

 

(30)  Kiadási megtakarítás esetén a polgármester a 28. és 29. mellékletben rögzített 

feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a képviselő-testület előtt a 

soron következő ülésén, de legkésőbb december 31-ig beszámol, módosítja 

költségvetési rendeletét. 

 
 

6.§ (1) A 2017. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi 

juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli 

juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, 

működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, 

felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát 

az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.  

 

 (2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a 

költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön 

jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a 

költségvetési rendelet módosításáról. 

 

7.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

 

g) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és 

egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon, 

h) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat 

költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére 

esetenként legfeljebb 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. 

i) a feladatok hatékony ellátása érdekében 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a 

Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.  

 

 (2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, 

valamint a kötelezettségvállalásról a polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak 

soron következő ülésén tájékoztatja.  

 

 (3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást a  

9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével nem hajthatnak végre. A 

költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt 

előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az 

Ávr. 43. §-ban foglaltakat. 
 

(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2017. évre vonatkozóan 

100.000 Ft-ban állapítja meg, melynek értéke egy összegben leírható az elévülési 

határidő lejárata után. 
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8.§  A Képviselő-testület az intézmények költségvetésének 6 %-át zárolja. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6 % felszabadításáról saját 

hatáskörben döntsön.  
 

9.§  Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

átmenetileg szabad pénzeszközöket az Áht 79.§ (3a) bekezdése alapján lekösse, vagy 

azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő lekötéséről – döntsön.  

 

5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata 

 

10.§ (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén 

köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a 

működés költségeit.   

 

 (2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében 

folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat 

rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-

testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok 

megvalósításához külső források vonhatók be. 

 

 (3)  Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 35. melléklet 

szerint állapítja meg. 

 

 (4) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással 

időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A 

kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól 

eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek 

realizálásának ismeretében.  
 

6. Személyi juttatások és létszámkeret 

 

11.§ (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmények együttes éves költségvetési 

létszámkeretét 258 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 

 

27. Bicskei Polgármesteri Hivatal:       59 fő 

28. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.:  25 fő 

29. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája:    19 fő 

30. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:       38 fő 

31. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ:      10 fő 

32. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár          7 fő 

33. Fiatalok Háza         1 fő 

34. Bicske Városi Konyha:         23 fő 

35. Bicskei Gazdasági Szervezet:                25 fő 

36. Védőnők:          8 fő 

37. Bölcsőde:          7 fő 

38. Gondozási Központ:       20 fő 

39. Családsegítő Szolgálat:      16 fő 
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   Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 15-18. mellékletének 

kiemelt sora tartalmazza. 

 

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervezeteinél illetményfizetés egységesen lakossági 

folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg 

úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-éig - amennyiben a munkaszüneti 

napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve köztisztviselő 

számláján jóváírásra kerüljön. 

 

 (3)  Bicske Város Önkormányzata költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a 

prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést 

is – Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott 

keresetkiegészítés a 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis 

előirányzatának 2 %-a.  

 

12.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők cafeteria keretét 

bruttó 200 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulását havi bruttó 1 000 Ft-ban, az 

illetményeltérítésre fordítható összeget a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott 

illetményalap 10 százalékával kiszámított alapilletmények összegében határozza 

meg. 

 

 (2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem   

használhatók fel, kivéve Ávr. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket. 

 

 (3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző írásbeli javaslata alapján, a polgármester 

jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az 

alkalmazottak részére jutalmat fizetni. 

 

 (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény 

szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig 

vállalhat kötelezettséget. 

 

 (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete vissza nem térítendő juttatást: 

rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként 

szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak 

szerint:  

 

g) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal 

munkavállalónként 100 000 Ft-ban 

h) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónként 50 000 Ft-ban, 

i) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást 

munkavállalónként 10 000 Ft-ban határozza meg. 

7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok 

13.§  A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati 

támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglalt 

alapján történik. 
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8. Záró rendelkezés 

 

14.§  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 01. 

napjától kell alkalmazni. 

  

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. február 15 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Bárányos József: Mivel rendkívüli ülésünk van, így egyéb nincs, köszönöm a munkájukat, 

további szép napot kívánok Önöknek és nemsokára kezdődik a képviselő-testületi ülés és 942 

órakor bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

 

…………………………………………    ……………………………………… 

    Bárányos József               Iványi Ferenc Tivadarné 
    a Gazdálkodási Bizottság elnöke               Város- és Vállalkozásfejlesztés  Bizottság elnöke 

 

 

……………………………………… 

Sulyokné Guba Judit 

a Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………

        Komlós Kolos                   Ivanics Imrnéné 
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja            a Gazdálkodási Bizottság tagja 

           jkv. hitelesítő            jkv. hitelesítő 

 

 

 

………………………………………… 

Némethné Németh Nikoletta 
a Humánerőforások Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 

 


