JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2017. február 15. 954

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Bárányos József képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Igari Léna képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Czirkelbach Istvánné ügyintéző
Tuba Gabriella ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Nagyné Szita Erzsébet a BEMKK igazgatója
Kósáné Holecz Anna Mária Bicske Városi TV
Pálffy Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, illetve a megjelent
vendégeket, a hivatal munkatársait, illetve a televízió nézőit a képviselő-testület február 15-i
rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Dr.
Bourgla Ossamah és Igari Léna a képviselő-testület előtti bizottsági ülés végén jelezte, hogy
nem tudnak részt venni a képviselő-testületi ülésen. Heltai Zsolt képviselő úr nem jelezte.
Képviselőtársaim számára jelezném, hogy a kiküldött napirendi pontok mellé javaslom
felvételre a Bicske 0165/4 hrsz-ú ingatlant érintő területcseréről szóló előterjesztést. Kérném
képviselőtársaimat, hogy jelezzék, ha a napirendi pontokkal kapcsolatban van hozzászólásuk.
Nem látok jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki a napirendi pontokat elfogadja,
kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt

A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
18/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. február 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i rendkívüli, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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
5. A Bicske 0165/4 hrsz-ú ingatlant érintő területcseréről
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról
Pálffy Károly polgármester: A javasolt előirányzat módosítások a képviselő-testület
döntéseinek megfelelően kerültek a rendelet-tervezetbe. Az előirányzatok főösszegét
120.680.000,-Ft-tal növeljük mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldalon. Az előterjesztést a
bizottságok tárgyalták. Kérném szépen elnök urat, hogy a bizottsági véleményeket ismertesse.
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Mind a
három bizottság támogatta az előterjesztést.
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Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem
látok jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja a 2016. évi költségvetés
módosítását az kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.15.) 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
a) kiadási főösszegét
3 246 113 ezer forintban
b) bevételi főösszegét
3 246 113 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
a) Költségvetési bevételek összege:
2 696 884 ezer forint
b) Költségvetési kiadások összege:
2 879 520 ezer forint
c) Költségvetési hiány összege:
182 636 ezer forint
d) finanszírozási bevételek összege
549 229 ezer forint
e) finanszírozási kiadások összege
366 593 ezer forint
f) belső finanszírozási összege
535 786 ezer forint
g) 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
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

1 788 162
1 788 162

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

352 944
352 944

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény
Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

103 367
103 367

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila
utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

74 638
74 638

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas
Tagóvodája 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

172 197
172 197

ezer forintban
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
b) bevételi főösszegét

56 643
56 643

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

29 473
29 473

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági
2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

277 927
277 927

Szervezet

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

183 923
183 923

ezer forintban
ezer forintban

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

206 839
206 839

ezer forintban
ezer forintban

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
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bicske, 2017. február 15.
Fritz Gábor
jegyző
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A 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. Napirendi pont
A köztisztviselői illetményalapról
Pálffy Károly polgármester: A költségvetési törvény 2017. január 1. napjától lehetőséget
biztosít arra, hogy a képviselő-testület rendeletében a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselőknél alkalmazott 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 a versenyképesebb fizetéssel, javaslom,
hogy a polgármesteri hivatal dolgozói, köztisztviselői részére illetményalap emelést végezzünk.
Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. Szintén elnök urat kérném meg, hogy a
Gazdálkodási Bizottságnak a véleményét ismertesse.
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. A
Gazdálkodási Bizottság olyan véleményt alkotott, amelyben egyértelműen támogatja az
illetmény 30%-os emelését, tehát az illetmény tömegének 30%-os emelését oly módon, hogy
ennek 2/3-része az illetményalap emelésére fordítódjon. Ugye 38.650,- Ft-os illetményalap
nagyjából 45.600,-Ft-ra emelkedik. 1/3 részben pedig munkáltatói jogkörében eljárva,
munkáltatói döntésként, differenciálva vagy differenciálás nélkül jegyzői hatáskörbe utalja.
Azért gondolta ezt a bizottság, hogy esetlegesen a munkáltató, azaz Bicske Város jegyzője ily
módon is el tudja ismerni azoknak a kollégáknak a munkáját, akik kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak. Tehát még egyszer összefoglalva az a bizottságnak a javaslata önök felé, hogy
támogassák az illetmény tömegének 30%-os emelését úgy, hogy ebből kétharmad
automatikusan és egyenlően mindenkinek az illetményalap emelésébe beépül. 1/3 részéről
pedig a munkáltató, azaz Bicske Város jegyzője saját hatáskörben dönt differenciáltan vagy
differenciálás nélkül. Köszönöm.
Pálffy Károly polgármester: Köszönöm. Másik két bizottság is tárgyalta, a Humánerőforrások
Bizottság elnök asszonyának adnám meg a szót.
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: Köszönöm szépen.
Az összevont bizottsági ülésen ezt a Gazdálkodási Bizottság által javasolt formát támogatta a
Humánerőforrások Bizottsága is.
Pálffy Károly polgármester: Köszönöm. Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság.
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen, polgármester úr. Bizottságunk is 3 igennel támogatta a fent említett
javaslatot.
Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem
látok jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja a bizottsági véleményt, az
kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (II.15.) 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.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2017. február 15.
Fritz Gábor
jegyző

3. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2018-2020. évek
közötti időszakra
Pálffy Károly polgármester: Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési
rendelet elfogadását megelőzően határozatban meg kell állapítani a saját bevétel és fizetési
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kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az előirányzatokat a
határozati javaslat melléklete tartalmazza. A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet
előkészítése során e tervszámokat vettük figyelembe. Jelezni szeretném Bicske Város
lakosságának, hogy képviselő-testületünk az elkövetkezendő időszakban hitelfelvételt nem
tervez. Tehát csak a saját bevételeinkkel számoltunk ebben az időszakban. Megnyitnám a
napirend felett a vitát. Illetve bocsánat, először a bizottságoknak adnám meg a szót, a bizottsági
vélemények ismertetésére.
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: Köszönöm szépen.
Bizottságunk 3 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.
Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Humánerőforrások Bizottság.
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: A mi bizottságunk
3 igen és 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.
Pálffy Károly polgármester: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnök asszonyának
adnám meg a szót
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen. Bizottságunk 3 igen és 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.
Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem
látok jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki támogatja az előterjesztést, az kérem,
hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
19/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat
2018 - 2020. évek közötti időszakra

költségvetésének

középtávú

tervezése

1.) Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és fizetési kötelezettségek
2018-2020. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a határozat mellékletében
foglaltak szerint állapítja meg,
2.) felkéri a jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az
1. pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.
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Határidő: 2017. február 15.
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati
rendelete a 2017. évi költségvetésről
Pálffy Károly polgármester: Az egész évünket befolyásoló napirendi pont következik, a 2017.
évi költségvetési rendeletnek a megalkotása. Az államháztartásról szóló törvény alapján a
jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig
nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az
önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa
a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és
nagyságrendjét. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összeállítása során
figyelembe vettük a központi költségvetésnek az iránymutatásait. A rendelet-tervezet
tartalmazza mindazokat a kritériumokat, melyeket az államháztartási törvény kötelezően előír.
Az előterjesztés részletes, mindenre kiterjedő magyarázattal szolgál a 2017-es költségvetési
rendelettervezethez. A képviselő-testületi rendelettervezethez a független könyvvizsgálói
jelentést is megkaptuk, megkapták képviselőtársaim. Melyben a könyvvizsgáló a költségvetési
rendelettervezetet és abban megfogalmazottakat figyelembe véve a könyvvizsgálói
véleményben részletezettek szerint a rendelettervezetet vitára és rendelet-alkotásra alkalmasnak
tartja. Szeretném jelezni Bicske Város lakossága vagy a televízióban a képviselő-testületi ülést
nyomon követők felé, hogy önkormányzatunk a saját bevétellel, az államtól normatívaként
kapott bevételekkel, illetve a helyi adóknak a bevételeivel számolt a bevételi oldalon. A kiadási
oldalon mindazokkal a feladatokkal számoltunk, melyek az intézményeinknek, illetve a
városnak a működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Szeretném megköszönni
intézményvezetőinknek, intézményeinknek, illetve a polgármesteri hivatal munkatársainak,
irodavezető asszonynak és jegyző úrnak a költségvetés elkészítését. Szeretnék egy pár olyan
feladatot felsorolni, melyet a képviselő-testület elé terjesztek támogatásra.
Jelentős azoknak a civil szervezeteknek a támogatása, melyeket önkormányzatunk már régóta
támogat. Ezekből a támogatásokból a későbbiekben is szeretnénk lehetőséget biztosítani
ezeknek a civil szervezeteknek a működésére. Valamint természetesen az egyházaknak a
támogatását is ilyen szempontból szerepeltettük. És szerepeltettük azokat a felújítási és
beruházási dolgokat is, amelyeket a 2017. évben szeretnénk elvégezni. Természetesen, ahogyan
az előző években tettük, már lassan 5 éve, az iskolának, illetve néhány éve pedig az óvodának
az épületének az épületfelújítását továbbra is támogatni kívánjuk. A bölcsődének a felújítását
pályázatból is szeretnénk pénzeszközzel, ha megnyerjük a pályázatot, a pénzeszköz
ráfordítással fejleszteni. De csapadékvíz elvezetés, járdaépítés, illetve a már elnyert Kézay
Simon utca, illetve Petőfi tér burkolatának megújítását szeretnénk elvégezni. Továbbra is
szeretnénk járdafelújításokat elvégzeni, valamint a közvilágításnak a felújítását. Azokat a
pontokat, melyek jelenleg nincsenek közvilágítással ellátva, azokat a területeket szeretnénk
becsatolni. Illetve azokat a pontokat, ahol a közvilágításban hiány van, azokat is szeretnénk
javítani. Ezen kívül további olyan, a lakosság által igényelt felújításokat, illetve beruházásokat
szeretnénk megvalósítani, mellyel azt reméljük, hogy a lakosság komfortérzete városunkban
tovább növekszik. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Képviselőtársaimat illeti meg a szó.
Képviselő úrnak adnám meg a szót. Illetve a bizottságok véleményét szeretném még kérni.
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt
képviselő-testület a jogszabályok előírják, hogy a Gazdálkodási Bizottság a költségvetési
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tervezet elfogadása előtt egy határozott véleményt alkosson, és ezt a véleményét megossza a
képviselő-testület tagjaival. Szeretném elmondani, hogy az egyeztető, közös összevont
bizottsági ülésen jobbára elvi kérdések merültek fel. Ezekre az elvi kérdésekre én úgy érzem,
hogy képviselő-társaimmal együtt szakszerű válaszokat, magyarázatokat kaptunk a hivatal
dolgozói részéről. Ezúton saját magam és a bizottságom nevében nagyon köszönöm az alapos
és gondos előkészítő munkát. Úgyhogy összefoglalva a bizottságunk véleménye a következő.
A Gazdálkodási Bizottság állásfoglalása szerint Bicske Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetésének rendelettervezete az előterjesztés szerint változatlan formában ajánlható a
képviselő-testületnek megtárgyalásra, illetve elfogadásra. Ezt azért alkottuk, mert érdemi,
számszerű, tehát összeget érintő módosító javaslat a bizottsági, összevont bizottsági ülésen nem
érkezett. A 2017. évi költségvetési rendelettervezet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet által meghatározott szerkezetben és tartalommal
került összeállításra. A bevételek és a kiadások előírásszerű bemutatásán túl tartalmazza az éves
létszámkeretet, a tartalékok felhasználására vonatkozó rendelkezéseket. Ezeket ugye a
könyvvizsgálói jelentés meg is erősítette. A tervezet fő célkitűzései az önkormányzati kötelező
és önként vállalt feladatok maradéktalan ellátása, a beruházások és felújítások megvalósítása.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatát nagy mértékben meghatározza a
makrogazdaság jelenlegi helyzete, a gazdasági jogszabályi változások hatása. Az önkormányzat
költségvetési bevételi és kiadási főösszege 2.765.473.000,- Ft. Ahogyan azt polgármester úr
részleteiben elmondta, ennek kb. 20%-a, azaz 500.000.000,- azaz fél milliárd forint jut
fejlesztésre és beruházásra. Így szabad legyen elmondani, hogy személyes véleményem szerint
ez egy nagyon-nagyon alapos és nagyon-nagyon jó költségvetés. Ha egy költségvetésben 20%
jut fejlesztésre a kötelező feladatokon túl - az meggyőződésem, és a Gazdálkodási Bizottság
ezzel egyetértett -, hogy ez a városunk javát fogja szolgálni. A beterjesztett költségvetés
kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak. A tervezet adatai azt tükrözik, hogy az
önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, egyensúlya biztosított. A költségvetési intézmények
gazdálkodása szintén biztosított. A személyi juttatások a jogszabályi előírásoknak megfelelően
megtörtént, a személyi juttatások tervezése szintén megtörtént. Polgármester úr erre is kitért,
hogy hitelfelvételi kényszerünk nincs. Biztonságban, nyugodtan tudjuk a gazdálkodást folytatni
úgy, hogy a kötelező feladataink akár a város szintjén, akár az intézmények szintjén egyáltalán
nem sérültek. A Gazdálkodási Bizottság kéri a hivatalt, hogy a költségvetés végrehajtása során
az eddigiekhez hasonlóan a továbbiakban is kiemelet figyelmet fordítson az előirányzatfelhasználási ütemterv szerinti gazdálkodás megvalósítására. A bizottság továbbra is
folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdálkodását és a költségvetési
rendelettervezetben meghatározottak teljesülését. Köszönöm szépen. Bizottságunk ezt a
javaslatot 3 igen szavazattal fogadta el és tisztelettel kérjük, hogy a képviselő-testület
támogassa a 2017. évi költségvetés tervezetét. Köszönöm a szót polgármester úr.
Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Humánerőforrások Bizottság elnök
asszonyának adnám meg a szót.
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: Köszönöm szépen.
Én nagyon rövid leszek. Bizottságunk 3 igen és 1 nem szavazattal támogatta a költségvetést.
Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen. Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság.
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő, a Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság elnöke:
Köszönöm szépen polgármester úr. Bizottságunk 3 igen és 1 nem szavazattal támogatta a
költségvetés elfogadását.
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Pálffy Károly polgármester: Köszönöm szépen és akkor most megnyitnám a napirend felett
a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor kérném szépen, hogy szavazzunk a 2017. évi költségvetési
rendeletünkről. Aki támogatja, az kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő rendeletet alkotta:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (II.15.) 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
c) 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
d) 2.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési
szervei 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

2 765 473
2 765 473

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§-a szerint a
a) költségvetési bevételek összege

1 983 707

b) költségvetési kiadások összege

2 752 030

ezer forint
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
(költségvetési maradvány)
g) külső finanszírozás összege

781 766

ezer forint

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
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
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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.

3.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

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

költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

1 194 791
1 194 791

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
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(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

392 211
392 211

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény
Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

108 933
108 933

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila
utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

79 956
79 956

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas
Tagóvodája 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

181 502
181 502

ezer forintban
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
b) bevételi főösszegét

60 700
60 700

ezer forintban
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
b) bevételi főösszegét

28 506
28 506

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
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(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2017.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

344 937
344 937

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

188 223
188 223

ezer forintban
ezer forintban

állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

185 714
185 714

ezer forintban
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.
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(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.
(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.
(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.
(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.
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(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.
(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 Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6 % felszabadításáról saját hatáskörben
döntsön.
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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 Képviselőtestület 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:
1. Bicskei Polgármesteri Hivatal:
2. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.:
3. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája:
4. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:
5. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ:
6. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár
7. Fiatalok Háza
8. Bicske Városi Konyha:
9. Bicskei Gazdasági Szervezet:
10. Védőnők:
11. Bölcsőde:
12. Gondozási Központ:
13. Családsegítő Szolgálat:

59 fő
25 fő
19 fő
38 fő
10 fő
7 fő
1 fő
23 fő
25 fő
8 fő
7 fő
20 fő
16 fő

Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 15-18. mellékletének
kiemelt sora tartalmazza.
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(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:
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.
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Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2017. február 15
Fritz Gábor
jegyző

5. Napirendi pont
Bicske 0165/4 hrsz-ú ingatlant érintő telekcseréről szóló előterjesztés
Pálffy Károly polgármester: Ezt képviselőtársaim pótanyagként kapták kézhez. A HAMBAU
KFT ismételt kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, melyben a bicskei 0165/4 és 0165/5
hrsz-ú ingatlanok közötti területcserére tett javaslatot. A helyszínrajz alapján az Önkormányzat
tulajdonában álló 0165/4 hrsz-ú ingatlan területével azonos nagyságú területet ajánl fel úgy,
hogy a terület megközelítését szolgalmi úttal biztosítja. A kérelmező indokként előadta, hogy a
területcserét követően a 0165/5 hrsz-ú ingatlan gazdasági célra alkalmas ingatlanná válik,
melyen vállalkozási tevékenységet kíván elindítani. Jelezném képviselőtársaim, illetve a
lakosság felé, hogy az önkormányzati tulajdonban álló ingatlan részben besorolása, részben a
telek alakja miatt vállalkozási tevékenység végzésére nem alkalmas. Viszont ezzel a cserével
alkalmassá válik. Azt tudom mondani képviselőtársaimnak, illetve azt javaslom
képviselőtársaimnak, hogy fogadjuk el ezt a területcserét. Illetve a képviselő-testület
hatalmazzon fel a terület pontosítására úgy, hogy a terület nagysága nem lehet kisebb, mint az
önkormányzati ingatlannak a területe. Ha ezt a pontosítást sikerült megtennünk, akkor a
csereszerződést pedig aláírhassam. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Képviselő asszonynak
adnám meg a szót.
Ivanics Imréné képviselő: Azt szeretném megkérdezi, hogy itt van ez a vázrajz és itt a kék
satírozott területen és az út közötti rész, ez a kockázott rész, ez az árok?
Pálffy Károly polgármester: Nem. Az a beépíthetetlen terület. A védősávok miatt egyrészt a
patak, valamint a szomszédos tó és a HÉSZ-ben meghatározott hátsó-, illetve oldalkertek miatt.
Tehát a kék terület az, amelyiken építmény építhető fel a megfelelő, a helyi építési
szabályzatnak megfelelő százalékokkal.
Ivanics Imréné képviselő: És akkor ez az egész besatírozott, kockázott rész lenne a cseretelek?
Pálffy Károly polgármester: A kockázott rész lenne a cseretelek. Igen, az nagyjából ez a
terület.
Ivanics Imréné képviselő: És akkor miért kell nekünk szolgalmi út? Erről a mányi útról nem
közelíthető ez meg közvetlenül?
Pálffy Károly polgármester: Közvetlenül jelen pillanatban úgy nem közelíthető meg, hogy
elérhető legyen közútról, azért szükséges a szolgalmi út. Meg a Közúttal való egyeztetést,
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illetve egy hídnak a patakon keresztüli megépítését követően már természetesen közútról is
elérhető lesz.
Ivanics Imréné képviselő: És a szolgalmi út az hol lenne?
Pálffy Károly polgármester: A szolgalmi út az ingatlan szélén, tehát a belső szélén, ott, ahol
a négyzetméter is fel van tüntetve nagybetűvel, egy vastag vonal az, ami ilyen szempontból ezt
határolja.
Ivanics Imréné képviselő: És akkor ez az ő területét kettéosztja vagy ez már a szomszédos
terület?
Pálffy Károly polgármester: Az szomszédos terület, amin ingatlanok látszanak az szomszédos
ingatlan, vagy építmények látszanak, az szomszédos ingatlan.
Pálffy Károly polgármester: Képviselő úrnak adnám meg a szót.
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: A „d” -jelű rész az egy
nagyobb egység, az kinek a tulajdonában van? Ugye ott sorba van, hogy „a”, „b”, a „b” az árok
és utána jön a „d”, „f” és utána jön a 65/5.
Pálffy Károly polgármester: Melyiket? Az egy magántulajdonban lévő ingatlan, amit
szeretnének megvásárolni a beruházók.
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: És ár-érték arányban ez a két
terület ez értékben megegyezőt képvisel? Mert területre egyforma.
Pálffy Károly polgármester: Területre teljes mértékig egyforma. Amit az előbb jeleztem,
hogy ez a terület jelen pillanatban, ami önkormányzati terület, ezen olyan építmény nem
helyezhető el, amiben normális tevékenységet lehet végezni. Azért mert részben a pataknak a
védőtávolsága, másrészt pedig a területnek a szélessége nem ad lehetőséget erre. Ezáltal én azt
gondolom, hogy ezzel a cserével az önkormányzatunk egy olyan ingatlanhoz tud hozzájutni,
ami értéknövelést jelent az önkormányzati terület tekintetében.
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: És ez a négyzetráccsal jelzett
rész, amiben ugye részben a csere megtörténne. Ez a nagyjából 17m széles kis nyéllel
kapcsolódik a mányi úthoz. Ez beépítésre alkalmas terület?
Pálffy Károly polgármester: Igen. Ahol be van satírozva, azon a területen helyezhető el a
beépítmény a HÉSZ-nek a szabályai szerint, a helyi építési szabályzataink szerint. Képviselő
asszony.
Ivanics Imréné képviselő: Én azt szeretném megkérdezni, hogy lehet, hogy én most fatális
tévedésbe vagyok, hogy a költségvetésbe szerepelt a 17-esben egy 20millió Ft-os ingatlan
értékesítés. Ez hogyan kapcsolódik ehhez?
Pálffy Károly polgármester: Tehát ez az ingatlan, amelyiket utána értékesíteni tudunk
vállalkozások számára.
Ivanics Imréné képviselő: Ezt értékesíteni szeretnénk?
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Pálffy Károly polgármester: Ez vállalkozási tevékenységre kijelölt területen van, és akkor ezt
tudnánk értékesíteni. Ezt az ingatlant. Én azt gondolom, hogy ezt követően mindenféleképpen
egy új értékbecslést kell, hogy elvégeztessünk ezen az ingatlanon. De az előző ingatlannak az
értékével szerepeltettük a költségvetésben.
Ivanics Imréné képviselő: Tehát ez most még nem témája ennek a napirendnek?
Pálffy Károly polgármester: Természetesen, ha értékesítésre kerül, az mindenféleképpen
képviselő-testületi döntést igényel. Jegyző úrnak adnám meg a szót.
Fritz Gábor jegyző: Én csak azt szeretném kiemelni a határozati javaslatból, hogy a határozati
javaslat úgy szól, hogy az újonnan kialakítandó ingatlan területe nem lehet kisebb a jelenleginél.
Tehát ebbe benne van, hogy lehet nagyobb. Tehát ha a testület a polgármester urat
felhatalmazza, polgármester úr akár olyan alkupozícióba is kerülhet, hogy lehet nagyobb a
megszerzett terület.
Ivanics Imréné képviselő: És azt lehet tudni, hogy a szolgalmi útért kér-e ellentételezést?
Pálffy Károly polgármester: Nem kérhet ellentételezést.
Ivanics Imréné képviselő: Akkor most melyik az ő területe? A mostani.
Pálffy Károly polgármester: Jelen pillanatban a 0165/5 hrsz-ú ingatlant kívánja megvásárolni,
amire előszerződése van.
Ivanics Imréné képviselő: Az tartalmazza, az „a”, „b”, „d”, „f” területeket és „c” területet is?
Pálffy Károly polgármester: Igen.
Ivanics Imréné képviselő: És a 165/6 az másnak a tulajdona már? Az út másik oldalán.
Pálffy Károly polgármester: Igen. Igen. Igen, az más.
Ivanics Imréné képviselő: De ő a saját területén kívánja a szolgalmi utat biztosítani.
Pálffy Károly polgármester: Igen.
Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: Az a kérdés, hogy a
négyzetrácsozott terület az önmagába persze nyilvánvaló, hogy ez a 18 m széles csík, hiába
majdnem egy hektárnyi terület, ez ugye önmagában értéktelen. Viszont abban a pillanatban,
hogy ha ez összevonható a mögötte lévő területekre, ott egy értékes ingatlan alakul ki. Az a
kérdés, hogy ez a csík, amiben a mi csereterületünk benne van, az használható-e valamire.
Pálffy Károly polgármester: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ezzel egy használható
területet kap az önkormányzat a csík ingatlan helyett.
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: Azt is el lehet adni
majd.
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Bárányos József képviselő, a Gazdálkodási Bizottság elnöke: Ez a határozati javaslat már
feljogosítja polgármester urat a szerződés megkötésére.
Pálffy Károly polgármester: Igen. Nem látok több jelentkezőt, akkor kérem, hogy
szavazzunk. Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, hogy jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 9fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
20/2017. (II. 15.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Bicske 0165/4 hrsz-ú ingatlant érintő területcseréről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HAMBAU KFT (Vértesboglár, Pince köz
3.) Bicske 0165/4 és 0165/5 hrsz-ú ingatlanok közötti területcserére vonatkozó javaslatát
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy:
-

a területcsere során kialakítandó új önkormányzati telek elhelyezkedéséről,
alakjáról (telekhatárok hossza) a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terv előírásaira figyelemmel tárgyalásokat folytasson.

-

a kialakítandó önkormányzati ingatlan területe a jelenlegi területnél kisebb nem
lehet,

-

a hatályos szabályozásnak, és tárgyalások eredményének megfelelően a
telekalakítási vázrajzok elkészítését követően a csereszerződést megkösse úgy,
hogy
a
szerződés elkészítésével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat, a
telekalakítással, annak bejegyzésével kapcsolatos költségeket kérelmező állja,
valamint a csereszerződés alapján az ingatlan megközelítését szolgáló szolgalmi út
a földhivatalnál bejegyzésre kerüljön.

Határidő: 2017.03.15.
Felelős: polgármester
Pálffy Károly polgármester: És akkor mielőtt bezárnám az ülést, én szeretnék, bár tudom,
hogy rendkívüli ülésen nincsen bejelentés, nem is bejelentést szeretnék tenni, hanem igazából
egy köszönetnyilvánítást szeretnék. Méghozzá szeretném Bicske Város Önkormányzatának a
köszönetét nyilvánítani a városi disznóvágáson részt vett személyeknek, a bicskeieknek, akik
eljöttek, illetve mindazon személyeknek, akik ennek a disznóvágásnak a megszervezésében,
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lebonyolításában részt vettek. Ivanics Imréné képviselő asszonynak, Bálint Istvánné
alpolgármester asszonynak, a Barátság Nyugdíjas Klub tagjainak, a Bicskei Tigerek Szurkolói
Klubnak, kiemelten Kiss Csabának, aki a böllér feladatokat is ellátta. A Városi Konyha
dolgozóinak, a művelődési ház dolgozóinak, a gazdasági szervezetünk dolgozóinak, az
önkormányzat dolgozóinak, a József Attila úti Óvoda Katica csoportjának gyermekeinek,
illetve felkészítő pedagógusainak, a Bicskei Népdalkedvelők Társaságának, Határvölgyi Erzsi
néninek és a képviselő-testület külső és belső tagjainak is, a külsős bizottsági tagoknak, akik
részt vettek a disznóvágáson és kivették a részüket belőle. Valamint Konrád Krisztinának és
Ferenczi Józsefnek és az Etyek Tej Mezőgazdasági Zrt dolgozóinak. Én azt gondolom, hogy
egy olyan eseményen, olyan rendezvényen lehettünk együtt, amely egy felemelő és egy nagyon
jó városi összetartást mutatott. Mindenkinek a jó kedvét szolgálta. Még egyszer nagyon szépen
köszönöm mindenkinek a részvételét.
Bocsánat, közben volt egy képviselői megjegyzés. Kb. 900 adag étel fogyott el abból az állatból,
melyet Molnár Lajostól, vásároltunk meg bicskei őstermelőtől. És még egyszer nagyon szépen
köszönöm mindenkinek.
A képviselő-testületi ülés nyílt ülését bezárom és kérem képviselőtársaimat, hogy ne menjenek
sehová, mert egy napirendi ponttal a zárt ülést szeretném azonnal folytatni.
Pálffy Károly polgármester a képviselő-testületi ülést 1025-kor bezárta.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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