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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2018. május 24. 1012 óra  
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ vezetője 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Igari Léna bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

 

Sulyokné Guba Judit: megnyitja a bizottság, soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 

4 fővel határozatképes. Felkéri Máté János Szilárdot a jegyzőkönyv-hitelesítésére. Kérdezi 

Fritz Gábor jegyzőt, hogy volt egy indítványa a Tehetség Alappal kapcsolatosan azt nem látja 

a napirendben. 

Fritz Gábor: elmondja, hogy Polgármester úr levelet küldött a bizottsági tagoknak ezzel 

kapcsolatosan, melyet az ülés végén fog átadni, de röviden összefoglalva Polgármester úr azt 

szeretné kérni, hogy a következő bizottsági ülésre a bizottság dolgozza ki ennek a 

keretrendszerét, illetve a jogosultsági feltételeket. 

Sulyokné Guba Judit: javasolja a vendégekre tekintettel azokat az előterjesztéseket előre 

venni, melyekhez van meghívott. Megkéri a bizottság tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv-

hitelesítő személyét és a napirendet, jelezze. 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

46/2018. (V.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 
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Tárgy: A 2018. május 24-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

és a napirend elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárdot, a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

1.) Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló 

továbbképzési tervéről és 2018. évi beiskolázási tervéről 

(238. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. 

évi ellátásáról 

(237. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai munkájának értékeléséről 

(227. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Semmelweis - nap előkészítéséről 

(221. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

(230. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

(231. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

7.) Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

(233. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

(224. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Bejelentések 
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1. Napirendi pont  

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló továbbképzési 

tervéről és 2018. évi beiskolázási tervéről 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kéri a bizottság tagjait, amennyiben 

kérdésük van az elhangzottakkal, leírtakkal kapcsolatban, azt most tegyék fel. Ha nincs, kéri, 

hogy szavazzanak.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

47/2018. (V.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló 

továbbképzési tervéről és 2018. évi beiskolázási tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott 

hatáskörében eljárva jóváhagyja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-

2020 évre szóló továbbképzési és a 2018. évi beiskolázási terveit. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottságának Elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

2. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 

ellátásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Átadja a szót az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ - Kapcsolat Központ vezetőjének. 
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Szabó Ágnes: elmondja, hogy a következő napirend részletesen tartalmazza az általuk végzett 

feladatokat. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e kérdésük, javaslatuk az 

előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja 

a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

48/2018. (V.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2017. évi ellátásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az átfogó 

értékelés Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. 

évi ellátásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról a melléklet szerinti átfogó értékelést 

megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja. 

A képviselő-testület az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

3. Napirendi pont 

A Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai munkájának értékeléséről 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy 

mondjon néhány szót a beszámolóról. 

 

Szabó Ágnes: röviden ismerteti a 2017. évben végzett szakmai tevékenységet. Elmondja 

továbbá, hogy igen nagy a szakember hiány a területen. 
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Máté János Szilárd: kérdezi, hogy milyen a legalacsonyabb végzettség, amivel a feladatokat 

el lehet látni, illetve, hogy mindenképpen szociális munkás végzettség kell-e ezeknek a 

feladatok ellátásához. 

 

Szabó Ágnes: elmondja, hogy mindenképpen felsőfokú végzettség kell, de a szociális munkás 

a legmegfelelőbb. 

 

Sulyokné Guba Judit: Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e kérdésük, javaslatuk az 

előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja 

a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

49/2018. (V.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai munkájának értékeléséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Kapcsolat 

Központ 2017. évi szakmai munkájának értékeléséről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva az Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2017. évi szakmai beszámolóját 

elfogadja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

4. Napirendi pont 

Semmelweis - nap előkészítéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: ismerteti az előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e kérdésük, javaslatuk az 

előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja 

a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

50/2018. (V.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Semmelweis-nap előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

Semmelweis-nap előkészítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis-nap programját az alábbiak 

szerint fogadja el:   

• Ünnepség időpontja: 2018. június 21. 18 óra 

• Ünnepség helyszíne: Báder Fogadó 

• Ünnepség programja: Kitüntetések átadása 

 

A képviselő-testület a Semmelweis-napi program költségeire Bicske Város Önkormányzat 

2018. évi költségvetésében szereplő állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére 

500.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

 

 

5. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Felkéri a Pénzügyi és költségvetési iroda vezetőjét, 

hogy mondja el a bizottság hatáskörébe tartozó részleteket. 

 

Molnár Enikő: röviden összefoglalja a módosítás tartalmát, illetve ismerteti a zárszámadásról 

szóló előterjesztést is. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e 

kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
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51/2018. (V.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2018. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

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. § Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) – (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

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

szervei 2017. évi költségvetésének  

a) kiadási főösszegét  5 041 876 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  5 041 876 ezer forintban 

            állapítja meg.             

                                                                                            

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

a) Költségvetési bevételek összege:   4 233 467 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   5 013 471 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:          780 004 ezer forint 

d) finanszírozási bevételek összege      808 409 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege                   28 405 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege                                    781 766 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 1-36. számú melléklete határozza meg. 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 3 394 537   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 394 537 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 394 481   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 394 481 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 118 703   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 118 703   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 766   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 766   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 764   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 764   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 67 211   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 67 211   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 31 972   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 31 972   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2017. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 345 321   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 321   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 192 757   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 192 757   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 222 394   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 222 394   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 9 970   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 9 970   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. Napirendi pont 

A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
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Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e 

kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

52/2018. (V.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

 

Tárgy: A 2017. évi zárszámadás megalkotásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2017. évi zárszámadás megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (….) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 

 

„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 következőket rendeli el:”  

 

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámolót -  a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően 

 

(1)    5 220 075 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből 

  

              a) 4 071 666 eFt költségvetési bevétellel 

              b) 1 148 409  eFt finanszírozási bevétellel 

 

  (2)    2 206 696 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből 

            a) 2 178 291 eFt költségvetési kiadással 
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                            b)     28 405 eFt finanszírozási kiadással 

             hagyja jóvá. 

 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét   879 168   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 818 131 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 323 350   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 331 402 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 103 502   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 113 502   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 71 582   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 71 582   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 159 005   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 166 477   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi  költségvetésének 

teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 55 758   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 57 690   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 
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a) kiadási főösszegét 26 579   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 28 579   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 200 981   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 222 101   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 175 785   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 180 886   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási 

főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 206 956    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 222 380    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 4 030    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 7 345    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

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

bevételeit és kiadásait az 1. számú mellékletben, bevételeit előirányzat-csoportonként 14. 

számúmellékletben, kiadásait előirányzat-csoportonként a 15. számú mellékletben határozza 

meg. 

(2) Az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2.-11. számú 

mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 12.számú mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban a 13.számú mellékletben határozza meg. 

a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények 

bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16.-18. számú 

mellékletben határozza meg. 

b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését az 19. számú mellékletben határozza meg. 

c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését a 20-24. számú mellékletben határozza meg. 

d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 

25. számú mellékletben határozza meg. 
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e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését 

a 26. számú mellékletben határozza meg. 

f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 

27. számú mellékletben határozza meg. 

 

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 

előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését 

feladatonként a 29. számú, illetve 30. számú mellékletnek megfelelően határozza meg. 

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

 

4. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több 

éves elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek 

megfelelően határozza meg. 

 

5. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletek és a 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017 – 2020. közötti időszakról szóló 

kimutatását a 33. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

6. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás 

adatait a 34. számú melléklet alapján határozza meg. 

 

7. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat az uniós pályázati 

forrásból megvalósuló feladatait a 35. számú   melléklet alapján határozza meg. 

 

8. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részesedéseinek 2017. 

december 31-i állapot szerinti bemutatását a 36. számú mellékletnek megfelelően határozza 

meg. 

 

9. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi könyvviteli 

mérlegét a 37. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

10. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

vagyonkimutatását a 38. számú melléklet szerint határozza meg. 

 

11. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi összesített 

maradvány-kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg. 

 

12. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi összesített    

eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg. 
 

13. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi előirányzat 

felhasználási tervet a 41. melléklet szerint határozza meg. 

 

14.§ Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi auditált 

Költségvetési Beszámolóját hagyja jóvá. 

 

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 



14 

 

         (2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2017. évi költségvetésről szóló 

5/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelet.  

 

 

  

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7. Napirendi pont 

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e 

kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

53/2018. (V.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja 

az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról készült 

vagyonkimutatást a melléklet alapján elfogadja. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

8. Napirendi pont 

Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e 

kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

54/2018. (V.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját a 

Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről a csatolt melléklet szerint elfogadásra 

javasolja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

9. Bejelentések 

 

Bejelentés hiányában Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 

11:00-kor bezárja. 

Kmf. 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit      Máté János Szilárd 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 


