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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Gazdálkodási Bizottság, Humánerőforrások Bizottság 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság   

rendkívüli, nyílt, együttes üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem  

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja: 2018. augusztus 15. 735 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

Gazdálkodási Bizottság  Ivanics Imréné bizottsági tag 

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Az ülésről hiányzó bizottsági tagok:   Bárányos József elnök 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

 

 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Szabó Attila bizottsági tag 

Csonka István bizottsági tag 

Komlós Kolos bizottsági tag 

 

Az ülésről hiányzó bizottsági tag:              Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag  

 

 

Humánerőforrások Bizottság   Sulyokné Guba Judit elnök 

      Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

      Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

 

Az ülésről hiányzó bizottsági tag:   Igari Léna bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Pálffy Károly polgármester 

Fritz Gábor jegyző  

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Lics Zoltán Régió 2007. Kft. vezetője 

Gulyás József Fejérvíz Zrt. Bicskei Üzemmérnökségének vezetője 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: jó reggelt kíván mindenkinek, tisztelettel köszönti a megjelent 

bizottsági tagokat, meghívott vendégeket az összevont, rendkívüli, nyílt bizottsági ülésen. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek ellenvetése, hogy levezető elnökként ő vezesse fel az 

előterjesztéseket. Hozzászólás, ellenvetés nem volt. 
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Megállapítja, hogy mindhárom bizottság határozatképes, a Gazdálkodási Bizottság 3 fővel, a 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 fővel, a Humánerőforrások Bizottság szintén 3 

fővel határozatképes. Felkéri a bizottsági elnököket, tegyenek javaslatot a jegyzőkönyv-

hitelesítő személyére. A Gazdálkodási Bizottságból Döme Lászlónét, a Humánerőforrások 

Bizottságból Némethné Horváth Nikolettát, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottságból 

pedig Komlós Kolost kéri fel a jegyzőkönyv-hitelesítésére. 

 

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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

126/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

 

a 2018. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt, ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme 

Lászlónét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  

 

 

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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

61/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a 2018. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság Némethné Horváth Nikolettát, a Humánerőforrások Bizottság 

tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 

 

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  

 

 

A Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

97/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

 

a 2018. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága Komlós Kolost megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Szabó Attila 7.37 órakor megérkezik az együttes bizottsági ülésre. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri, hogy most szavazzanak a napirendről, elsőként a 

Humánerőforrások Bizottság tagjait kérdezi. Kéri, aki egyetért a napirenddel, az 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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

62/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a 2018. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2018. 

augusztus 15-i rendkívüli, nyílt, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

(314. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.)  Kapcsolat Központ férőhely, SzMSz és Szakmai Program jóváhagyásáról 

(310. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításról 

(309. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat ösztöndíjpályázata helyi fiatalok támogatása 

céljából a 2018/2019. tanévre vonatkozóan 

(311. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bicskei Tanuszoda 2018. évi zárvatartásáról 
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(316. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: másodikként a Gazdálkodási Bizottság tagjait kérdezi.  Kéri, aki 

egyetért a napirenddel, az 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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

127/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a 2018. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a 2018. 

augusztus 15-i rendkívüli, nyílt, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

(314. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

(305. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicskei víziközmű rendszerek 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

(GFT) 

(315. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2017. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

(304. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicskei Kultúrkúria eszközbeszerzéséről 

(313. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bicske Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséről 

(312. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: végül a Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait kérdezi.  

Kéri, aki egyetért a napirenddel, az jelezze.  
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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  

 

A Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

98/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

 

a 2018. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a 2018. augusztus 15-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

 

1.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

(314. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

(305. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicskei víziközmű rendszerek 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

(GFT) 

(315. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. Napirend 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót a jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy 2015-ben alkotta meg a képviselő-

testület a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendeletét. A rendelet azóta többször módosult a jogalkalmazói tapasztalatok alapján. 

Fontosnak tartja kiemelni, hogy a rendelet megalkotásával a támogatásra való jogosultak köre 

bővül a jövedelemhatárok emelésével, illetve sok esetben a támogatás mértéke is növekszik. 

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a jogalkotásról szóló törvény értelmében nem lehet 

módosítani a rendelet bevezető részét, ezért új rendelet megalkotása szükséges. Tájékoztatja a 
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bizottsági tagokat, hogy a települési ápolási támogatásra való jogosultság jövedelemhatára 

megemelkedik egységesen az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ára, 

57.000,-Ft-ra változik. A települési létfenntartási támogatás esetében a támogatás összege a 

korábbi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ára változik, vagyis a 

támogatás összege 28.500,- Ft-ról 37.050,- Ft-ra emelkedik. A települési rendszeres 

gyógyszertámogatás esetében a keret a havi 6.000,- Ft-ról 8.000,- Ft-ra emelkedik, illetve a 

jövedelemhatár is megemelkedik. Települési lakásfenntartási támogatás esetében az egy 

négyzetméterre jutó havi költség 600,- Ft-ra emelkedik a jelenlegi 450,-Ft-ról, a támogatás 

minimum összege 4.000,-Ft-ra emelkedik, a jelenlegi 2.500,-Ft-ról. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottságok tagjait, van-e 

kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk. Ha nincsen, akkor kéri, külön-külön szavazzanak a 

rendelet-tervezetről. A Humánerőforrások Bizottságát kérdezi, kéri, aki támogatja a rendelet-

tervezetet, 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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

63/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.) rendelet-

tervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

______/2018. (____) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 

rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4–16. §-a határozzák meg. 

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz 

kapcsolódva kerülnek meghatározásra. 
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2. § (1) A rendszeres települési támogatások esetében a kérelmező vagy az ellátás jogosultja a 

jó gazda gondosságával köteles gondoskodni az általa lakott lakás vagy ház: 

a) kertjének, udvarának szemét- és gyommentesítéséről, 

b) a közterületre kihajló ágak, bokrok, cserjék rendszeres nyeséséről, 

c) a kerítésen kívüli határos közterületen a járda tisztán tartásáról, szemét- és 

gyommentesítéséről, téli időszakban síkosság mentesítéséről, 

d) teljes területén a rovarok és rágcsálók irtásáról. 

(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülését 

a támogatásra való jogosultság feltételeként környezettanulmány készítése során vizsgálja.  

E rendelet alkalmazásában környezettanulmányon az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény szerinti szemlét kell érteni. 

 

3. § (1) A kérelmező saját és a vele egy háztartásban lakó személyek tekintetében a 

jövedelmet a kérelemhez csatolt alábbi dokumentumokkal köteles igazolni: 

a) a kérelmezővel egy háztartásban lakó valamennyi jövedelemmel rendelkező személy 

jövedelméről szóló igazolás, 

b) amennyiben a kérelmező gyermekét egyedül nevelő szülő, az egyedülállóság tényét igazoló 

dokumentum, egyedülállóság tényét igazoló dokumentum különösen: elvált vagy 

házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú 

elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági döntés, 

vagy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyvt. vhr.) 18. § (2) bekezdésében meghatározott 

jegyzőkönyv, 

c) vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami 

adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás 

vagy a vállalkozó nyilatkozata, 

d) a kifizető szerv által kiállított tárgyévre vonatkozó nyugdíjösszesítő, valamint az utolsó 

havi nyugdíj igazolása. 

(2) A kérelmező saját és a vele egy háztartásban lakó személyek tekintetében a támogatásra 

való jogosultságot a kérelemhez csatolt alábbi dokumentumokkal köteles igazolni: 

a) a kérelmező és háztartásában élő nem tanköteles korú nappali oktatásban részesülő 

gyermek(ek) iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolása, 

b) elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek elhelyezése vagy 

ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy 

gyámhatósági döntés, vagy a Gyvt. vhr. 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyv, 

c) az állami foglalkoztatási szerv igazolása a regisztrációról, valamint a regisztrációt követő 

folyamatos együttműködésről, amennyiben a támogatást igénylő jövedelemmel nem 

rendelkezik, 

d) rendszeres támogatások esetén, a kérelmező által lakott lakás vagy ház vonatkozásában a 

hulladékszállítási közszolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

(3) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni a Gyvt. 

vhr. 66. § (2) bekezdésében meghatározott gyermeket is. 

(4) A gyermek tartására köteles gyám kivételével, a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló 

gyermekre vonatkozó, jövedelemszámítás szempontjából releváns szabályokat a Gyvt. vhr. 

66. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell alkalmazni. 

(5) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál figyelembe kell venni a Gyvt. vhr. 65. § (4) 

bekezdésében foglaltakat. 

(6) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a 

kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél az előző év átlagát kell 

figyelembe venni. 
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4. § Amennyiben a támogatást kérő a kérelmében valótlan adatokat tüntet fel, a szociális 

hatáskört gyakorló szerv a támogatást kérőt a további támogatásból tárgyévben kizárja és a 

jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére kötelezi. 

 

5. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei 

valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. 

(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv mellőzi a környezettanulmány felvételét 

a) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen e rendelet 

szerinti ellátásban részesült, vagy 

b) e rendelet 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) a) pontjában és 19. § (1) bekezdésében foglalt 

támogatás esetén. 

 

6. § A települési támogatás, a települési gyermeknevelési támogatás és a rendkívüli települési 

temetési támogatás kivételével, postai vagy banki átutalással kerül kifizetésre. A települési 

gyermeknevelési támogatás és a rendkívüli települési temetési támogatás minden esetben házi 

pénztárból kerül kifizetésre. A születési támogatás az ügyfél kérelmének megfelelően házi 

pénztárból való kifizetéssel vagy banki átutalással kerül kifizetésre. 

 

7. § A települési támogatásokat a szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosult helyzetéhez, 

szükségleteihez igazodóan, célzottan, a természetben nyújtott ellátások elsődlegessége mellett 

nyújtja. 

 

2. A támogatások formái 

 

8. § (1) Rendszeres települési támogatások: 

a) települési tanulmányi ösztönző támogatás 

b) települési ápolási támogatás 

c) települési lakásfenntartási támogatás 

d) települési gyógyszertámogatás 

e) települési étkezési térítési díjtámogatás 

f) települési tüzelőanyag támogatás 

g) hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás 

(2) Rendkívüli települési támogatások: 

a) települési gyermekszületési támogatás 

b) települési temetési támogatás 

c) települési létfenntartási támogatás 

d) települési gyermeknevelési támogatás 

(3) E rendeletben szabályozott egyéb szociális ellátás a köztemetés. 

 

3. Hatásköri rendelkezések 

 

9. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

dönt első fokon a tanulmányi ösztönző támogatásról. 

(2) A polgármester dönt első fokon: 

a) a települési ápolási támogatásról, 

b) a települési létfenntartási támogatásról, 

c) a települési tüzelőanyag támogatásról, 

d) a települési gyermekszületési támogatásról, 

e) a települési gyermeknevelési támogatásról, 

f) a települési étkezési térítési díjtámogatásról, 

g) a települési temetési támogatásról, 

h) a köztemetésről, 
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i) a települési gyógyszertámogatásról, 

j) a települési lakásfenntartási támogatásról, 

k) a hulladékkezelési köszolgáltatási díjtámogatásról. 

 

4. Települési tanulmányi ösztönző támogatás 

 

10. § (1) Települési tanulmányi ösztönző támogatást állapít meg a szociális hatáskört gyakorló 

szerv azoknak az általános iskolás vagy középiskolás tanulóknak, akiknek az előző tanévben 

elért tanulmányi átlag eredményük legalább 4-es és családjukban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át, egyedülálló szülő esetén a 250 %-át. 

(2) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl az előző 

tanévre vonatkozó iskolai bizonyítvány másolatát.  

(3) Az ösztöntő támogatás megállapítása előtt, valamint felülvizsgálata során minden esetben 

környezettanulmányt kell készíteni. 

 

11. § (1) A települési tanulmányi ösztönző támogatást szeptembertől – júniusig terjedő 

időszakra állapítja meg a szociális hatáskört gyakorló szerv 

a) az általános iskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet 

benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 3000 

forint/fő összegben, 

b) a középiskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet benyújtók 

közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 5000 forint/fő 

összegben. 

(2) Az ösztönző támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje tárgyév július 1. és tárgyév 

július 31. napja közötti időszak. 

(3) A támogatás összegét havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell 

folyósítani. 

(4) A kettő tizedes jegyig kiszámított azonos tanulmányi átlagot elérők közül a szociális 

hatáskört gyakorló szerv annak a tanulónak állapítja meg támogatást, akinek családjában 

három vagy több gyermek neveléséről gondoskodnak. 

(5) Az ösztönző támogatásra szánt összeg keretösszeg, továbbá az (1) bekezdés a)-b) 

pontjában meghatározott támogatásban részesíthetők száma irányszám. A keretösszeget 

felhasználja a szociális hatáskört gyakorló szerv a középiskolai és általános iskolai 

támogatottak csoportjai részére olyan módon, amennyiben az egyik csoportban a támogatásra 

jogosult pályázók száma meghaladja az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott 

irányszámot és a másik csoport támogatására szánt keretösszeg érvényes pályázat hiányában 

nem kerül felhasználásra, a keretösszeg mértékéig támogatja a további érvényes pályázatokat. 

(6) Támogatásra vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

5. Települési ápolási támogatás 

 

12. § (1) Települési ápolási támogatást nyújt a szociális hatáskört gyakorló szerv a 18. 

életévét betöltött tartósan beteg személy állandó ápolását, gondozását végző Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti 

hozzátartozójának 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át feltéve, hogy 

b) a családban nincs olyan más ápolásra alkalmas személy, aki az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegével megegyező, vagy azt meghaladó összegű rendszeres 
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pénzellátásban részesül, vagy az otthon történő munkavégzés kivételével heti 20 óra 

munkaidőt meghaladó kereső tevékenységet folytat.  

(2) E rendelet alkalmazásában ápolásra alkalmas személyen azt a személyt kell érteni, aki 

kora, mentális és fizikai állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási 

igényére tekintettel az ápolási, gondozási feladatok ellátására. 

(3) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a 

háziorvos igazolását a tartósan beteg állapot fennállásáról. 

(4) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a kérelmező hozzátartozó az Szt. 42. § (1) 

bekezdésében meghatározott esetekben. A települési ápolási támogatásra való jogosultságot 

meg kell szüntetni az Szt. 42. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 

(5) Az ápolási díj legmagasabb összege: 28.500 Ft. 

(6) A települési ápolási támogatásra való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. 

Amennyiben a szociális hatáskört gyakorló szerv a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a 

támogatásban részesülő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, a szociális hatáskört 

gyakorló szerv a támogatásban részesülőt a további támogatásból kizárja. 

(7) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

6. Települési létfenntartási támogatás 

 

13. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv rendkívüli települési létfenntartási támogatást 

nyújt: 

a) annak, aki egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

gyógyszerköltségeit jövedelmi viszonyaira tekintettel átmenetileg nem tudja megfizetni, 

kivéve, ha települési rendszeres gyógyszertámogatásban részesül, 

b) annak, aki jövedelemmel nem rendelkezik és megélhetése biztosításához segítségre szorul, 

c) a lakhatási kiadások tekintetében hátralékot felhalmozó személy részére, aki a kérelem 

benyújtását megelőző 3 hónapban keletkezett lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi 

díjhátralékkal rendelkezik, kivéve, ha települési lakásfenntartási támogatásban részesül arra a 

közüzemi szolgáltatóra vonatkozóan, melynél az ügyfél a díjhátralékot felhalmozta. 

(2) Rendkívüli települési létfenntartási támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem összege 

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más 

törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át nem haladja meg.  

(3) A támogatás legmagasabb összege személyenként és naptári évenként az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130%-a. Családonként egy személy jogosult a támogatásra. 

(4) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl: 

a) a lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék felhalmozását bizonyító 

dokumentumokat, 

b) a háziorvos igazolását a használt gyógyszerek fajtájáról, mennyiségéről, 

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

7. Települési tüzelőanyag támogatás 

 

14. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési tüzelőanyag támogatást nyújt egy 

háztartásnak a hideg időjárás miatt szükséges tűzifa biztosításához évente egy alkalommal 

legfeljebb 10 q tűzifa mennyiségben, kivéve ha az igénylő a fűtéshez települési 

lakásfenntartási támogatásban részesül vagy környezettanulmány alapján megállapításra 

került, hogy az igénylő nem rendelkezik fatüzelésre alkalmas berendezéssel. 
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(2) Települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak tárgyév 

október 15. és tárgyév november 30. napja közötti időszak. 

(3) Települési tüzelőanyag támogatásra a háztartás akkor jogosult, ha az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem összege 

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más 

törvényes képviselő esetében az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-

át, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át  

nem haladja meg. 

(4) A települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem tárgyában indult eljárásban a szociális 

hatáskört gyakorló szerv a kérelmek – beérkezéstől számított - időrendi sorrendjében hozza 

meg döntéseit. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a tüzelőanyag támogatás biztosítása a 

kérelem többi kérelemhez viszonyított beérkezési sorrendjében történik. 

(5) Háztartása számára települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtására jogosult, 

a háztartásban élő bármely cselekvőképes személy. 

(6) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

8. Települési gyermekszületési támogatás 

 

15. § (1) Gyermek születésével, örökbefogadásával összefüggő költségek mérséklésére 

egyszeri támogatásra jogosult az a szülő, aki a szülést, illetve az örökbefogadást megelőzően 

egy évvel Bicskén állandó lakóhellyel rendelkezik és gyermekének első lakóhelye - az 

örökbefogadás esetének kivételével - Bicske közigazgatási területén található. 

(2) A támogatásra irányuló kérelmet a gyermek születését, örökbefogadását követő 6 hónapon 

belül nyújthatja be a kérelmező, melyhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatának másolatát, továbbá örökbefogadás esetén a gyámhatóság jogerős határozatát. 

(3) A rendkívüli települési gyermekszületési támogatásra a családban csak az egyik szülő 

jogosult. Ikerszülés esetén a születési támogatás gyermekenként kerül megállapításra. 

(4) A rendkívüli települési gyermekszületési támogatás összege gyermekenként 35.000 forint. 

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

9. Települési gyermeknevelési támogatás 

 

16. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv rendkívüli települési gyermeknevelési 

támogatást nyújt: 

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 5. § o) pont szerinti válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, 

b) a gyermek óvodáztatásának, valamint a gyermek és a fiatal felnőtt iskoláztatásának 

biztosítása érdekében, 

c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz vagy a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, 

d) a gyermek egészségi állapotának megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos 

költségekhez. 

(2) Gyermeknevelési támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem összege 

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más 

törvényes képviselő esetében az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-

át, 
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b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át nem haladja meg.  

(3) A (1) bekezdésben felsorolt élethelyzetekben a támogatás összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 50%-a. 

(4) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl: 

a) a gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatásával, iskoláztatásával kapcsolatos költségeket igazoló 

dokumentum, 

b) a gyermek egészségi állapotának megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos költségeket 

igazoló dokumentum. 

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet ezen rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani. 

 

 

 

10. Települési étkezési térítési díjtámogatás 

 

17. § (1) Az intézményi étkezési térítési díj 50 %-át biztosítja a szociális hatáskört gyakorló 

szerv a normatív, vagy intézményi kedvezményben nem részesülő, Bicske város 

közigazgatási területén belül található köznevelési intézménybe, valamint a Kapcsolat 

Központ Bölcsődei Szakmai Egységébe beiratkozott gyermek számára, amennyiben a 

gyermeket nevelő család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

(2) A kedvezmény évente, az augusztus 31. napjáig benyújtott kérelmek alapján szeptember 1. 

napjától következő év augusztus 31. napjáig kerül megállapításra. Az augusztus 31. napja után 

benyújtott kérelmek esetében a támogatást, a kérelem beérkezését követő hónap 1. napjától 

kell megállapítani. 

(3) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a 

gyermek Bicske város közigazgatási területén belül található köznevelési intézménnyel vagy a 

Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységével létesített jogviszonyának igazolását. 

(4) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

11. Köztemetés 

 

18. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv az eltemettetésre kötelezett személy kérelmére 

engedélyezi a köztemetés költségeinek: 

a) legfeljebb 12 havi részletekben történő megfizetését, ha az eltemettetésre kötelezett 

személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át, 

b) legfeljebb 50%-ig terjedő elengedését, ha az eltemettetésre kötelezett személy családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-

át, egyedül élő esetén annak 250%-át  

nem haladja meg és a kérelmező, valamint családja vagyonnal nem rendelkezik. 

(2) A vonatkozó kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

12. Települési temetési támogatás 

 

19. § (1) Temetési támogatásra jogosult az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó hozzátartozó, 

amennyiben a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, 

és az eltemettető háztartásában élő családtagjainak egy főre jutó jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.  
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(2) Az elhunyt hozzátartozó eltemetésére nyújtott rendkívüli települési temetési támogatás 

összege 35.000- forint.  

(3) Az elhunyt hozzátartozó eltemetéséről gondoskodó a kérelmet a haláleset 

bekövetkezésétől számított 60 napon belül terjeszti elő.  

(4) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a halotti 

anyakönyvi kivonat másolatát és a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát  

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

13. Települési gyógyszertámogatás 

 

20. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv egy éves időtartamra rendszeres 

gyógyszerellátásra irányuló jogosultságot állapít meg az egészségi állapot megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentésére az alábbi feltételek együttes fennállása 

esetén annak a szociálisan rászorult személynek akinek: 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át, 

c) az egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó havi 

gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. 

d) alanyi és normatív közgyógyellátásra nem jogosult, melyet az illetékes járási hivatal 

elutasító határozatával igazol. 

(2) A gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, de 

legfeljebb havi 8.000,- Ft. 

(3) A gyógyszerkiváltást névre szóló számlával utólag a jogosultsági hónap utolsó napjáig 

kell igazolni. Igazolás hiányában a további támogatás megszüntetésre kerül. 

(4) A támogatás kifizetése 100,-Ft-ra való kerekítéssel történik a kerekítés általános szabályai 

szerint. 

(5) Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését 

szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési 

díjában olyan változás következik be, amelynek következtében havi rendszeres kiadása a 

gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest ténylegesen 

legalább 1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő személy kérelmére lehetőség van 

az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára. 

(6) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a 

háziorvos igazolását a havonta használt gyógyszerek fajtájáról, mennyiségéről. 

(7) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

14. Települési lakásfenntartási támogatás 

 

21. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 

háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, az albérleti díjhoz, valamint közös költséghez a szociális 

hatáskört gyakorló szerv támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti 

jogosultnak. 

(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 

fogyasztási egységek összegének hányadosával. 
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(3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 

háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(4) Amennyiben a háztartás valamelyik tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel 

növekszik. 

(5) Amennyiben a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot 

és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. 

(6) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége 

az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 

négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 600,- Ft. 

(7) A települési lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

(8) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 

TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az 

a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 4.000,-Ft, azzal, hogy a 

támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

(9) A (8) bekezdés b) pont szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 

TM = 0,3  -     J-0,5 NYM   x 0,15  

                  NYM 

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 

kell meghatározni. 

(10) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 

(11) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési lakásfenntartási támogatást ugyanazon 

lakásra csak egy jogosultnak állapít meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 

számától. 

(12) Települési lakásfenntartási támogatás esetén külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, 

az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(13) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt, 

illetve amennyiben megszűnik a támogatás - elköltözés, elhalálozás, jogosult kérelmére - a 

megszűnés teljes hónapjára járó támogatást megkapja a támogatott. 

(14) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a lakás 

nagyságának hitelt érdemlő igazolását. Lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása különösen 

az adás-vételi szerződés, a jogerős építési engedély, a jogerős használatbavételi engedély, a 

tulajdoni lap. 
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(15) Települési lakásfenntartási támogatásra nem jogosult az önkormányzati bérlakás 60 

napot meghaladó bérleti díjtartozással rendelkező bérlője és a bérlő jogán az ingatlanban lakó 

személyek. 

(16) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

15. Hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás 

 

22. § (1) Jövedelemre tekintet nélkül a 30 literes gyűjtőedény közszolgáltatási díjának 

mértékéig hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatásra jogosult a 70. életévét betöltött és 

egyedül élő személy. A támogatásra való jogosultság megállapításakor az egyedül élés tényét 

a szociális hatáskört gyakorló szerv környezettanulmánnyal ellenőrzi. 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 

(3) A kérelem a jogosultság keletkezését követően nyújtható be, a támogatás a kérelem 

benyújtását követő negyedév első napjától állapítható meg. 

(4) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnésének 

hónapját követő hónap első napja. A jogosultság megszűnik a jogosult halálával, valamint ha 

a támogatott már nem egyedül él. 

 

16. Záró rendelkezések 

 

23. § (1) Ez a rendelet a 13. § kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 13. § 2019.01.01. napján lép hatályba. 

(3) Hatályát veszti Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a Gazdálkodási Bizottság tagjait szavazzanak a rendelet-

tervezetről. 

 

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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

128/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a települési 

támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.) rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

______/2018. (____) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 

rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4–16. §-a határozzák meg. 

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz 

kapcsolódva kerülnek meghatározásra. 

 

2. § (1) A rendszeres települési támogatások esetében a kérelmező vagy az ellátás jogosultja a 

jó gazda gondosságával köteles gondoskodni az általa lakott lakás vagy ház: 

a) kertjének, udvarának szemét- és gyommentesítéséről, 

b) a közterületre kihajló ágak, bokrok, cserjék rendszeres nyeséséről, 

c) a kerítésen kívüli határos közterületen a járda tisztán tartásáról, szemét- és 

gyommentesítéséről, téli időszakban síkosság mentesítéséről, 

d) teljes területén a rovarok és rágcsálók irtásáról. 

(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülését 

a támogatásra való jogosultság feltételeként környezettanulmány készítése során vizsgálja. E 

rendelet alkalmazásában környezettanulmányon az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény szerinti szemlét kell érteni. 

 

3. § (1) A kérelmező saját és a vele egy háztartásban lakó személyek tekintetében a 

jövedelmet a kérelemhez csatolt alábbi dokumentumokkal köteles igazolni: 

a) a kérelmezővel egy háztartásban lakó valamennyi jövedelemmel rendelkező személy 

jövedelméről szóló igazolás, 

b) amennyiben a kérelmező gyermekét egyedül nevelő szülő, az egyedülállóság tényét igazoló 

dokumentum, egyedülállóság tényét igazoló dokumentum különösen: elvált vagy 

házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú 

elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági döntés, 

vagy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
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(IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyvt. vhr.) 18. § (2) bekezdésében meghatározott 

jegyzőkönyv, 

c) vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami 

adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás 

vagy a vállalkozó nyilatkozata, 

d) a kifizető szerv által kiállított tárgyévre vonatkozó nyugdíjösszesítő, valamint az utolsó 

havi nyugdíj igazolása. 

(2) A kérelmező saját és a vele egy háztartásban lakó személyek tekintetében a támogatásra 

való jogosultságot a kérelemhez csatolt alábbi dokumentumokkal köteles igazolni: 

a) a kérelmező és háztartásában élő nem tanköteles korú nappali oktatásban részesülő 

gyermek(ek) iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolása, 

b) elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek elhelyezése vagy 

ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy 

gyámhatósági döntés, vagy a Gyvt. vhr. 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyv, 

c) az állami foglalkoztatási szerv igazolása a regisztrációról, valamint a regisztrációt követő 

folyamatos együttműködésről, amennyiben a támogatást igénylő jövedelemmel nem 

rendelkezik, 

d) rendszeres támogatások esetén, a kérelmező által lakott lakás vagy ház vonatkozásában a 

hulladékszállítási közszolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

(3) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni a Gyvt. 

vhr. 66. § (2) bekezdésében meghatározott gyermeket is. 

(4) A gyermek tartására köteles gyám kivételével, a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló 

gyermekre vonatkozó, jövedelemszámítás szempontjából releváns szabályokat a Gyvt. vhr. 

66. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell alkalmazni. 

(5) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál figyelembe kell venni a Gyvt. vhr. 65. § (4) 

bekezdésében foglaltakat. 

(6) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a 

kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél az előző év átlagát kell 

figyelembe venni. 

 

4. § Amennyiben a támogatást kérő a kérelmében valótlan adatokat tüntet fel, a szociális 

hatáskört gyakorló szerv a támogatást kérőt a további támogatásból tárgyévben kizárja és a 

jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére kötelezi. 

 

5. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei 

valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. 

(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv mellőzi a környezettanulmány felvételét 

a) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen e rendelet 

szerinti ellátásban részesült, vagy 

b) e rendelet 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) a) pontjában és 19. § (1) bekezdésében foglalt 

támogatás esetén. 

 

6. § A települési támogatás, a települési gyermeknevelési támogatás és a rendkívüli települési 

temetési támogatás kivételével, postai vagy banki átutalással kerül kifizetésre. A települési 

gyermeknevelési támogatás és a rendkívüli települési temetési támogatás minden esetben házi 

pénztárból kerül kifizetésre. A születési támogatás az ügyfél kérelmének megfelelően házi 

pénztárból való kifizetéssel vagy banki átutalással kerül kifizetésre. 

 

7. § A települési támogatásokat a szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosult helyzetéhez, 

szükségleteihez igazodóan, célzottan, a természetben nyújtott ellátások elsődlegessége mellett 

nyújtja. 
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2. A támogatások formái 

 

8. § (1) Rendszeres települési támogatások: 

a) települési tanulmányi ösztönző támogatás 

b) települési ápolási támogatás 

c) települési lakásfenntartási támogatás 

d) települési gyógyszertámogatás 

e) települési étkezési térítési díjtámogatás 

f) települési tüzelőanyag támogatás 

g) hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás 

(2) Rendkívüli települési támogatások: 

a) települési gyermekszületési támogatás 

b) települési temetési támogatás 

c) települési létfenntartási támogatás 

d) települési gyermeknevelési támogatás 

(3) E rendeletben szabályozott egyéb szociális ellátás a köztemetés. 

 

3. Hatásköri rendelkezések 

 

9. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

dönt első fokon a tanulmányi ösztönző támogatásról. 

(2) A polgármester dönt első fokon: 

a) a települési ápolási támogatásról, 

b) a települési létfenntartási támogatásról, 

c) a települési tüzelőanyag támogatásról, 

d) a települési gyermekszületési támogatásról, 

e) a települési gyermeknevelési támogatásról, 

f) a települési étkezési térítési díjtámogatásról, 

g) a települési temetési támogatásról, 

h) a köztemetésről, 

i) a települési gyógyszertámogatásról, 

j) a települési lakásfenntartási támogatásról, 

k) a hulladékkezelési köszolgáltatási díjtámogatásról. 

 

4. Települési tanulmányi ösztönző támogatás 

 

10. § (1) Települési tanulmányi ösztönző támogatást állapít meg a szociális hatáskört gyakorló 

szerv azoknak az általános iskolás vagy középiskolás tanulóknak, akiknek az előző tanévben 

elért tanulmányi átlag eredményük legalább 4-es és családjukban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át, egyedülálló szülő esetén a 250 %-át. 

(2) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl az előző 

tanévre vonatkozó iskolai bizonyítvány másolatát.  

(3) Az ösztöntő támogatás megállapítása előtt, valamint felülvizsgálata során minden esetben 

környezettanulmányt kell készíteni. 

 

11. § (1) A települési tanulmányi ösztönző támogatást szeptembertől – júniusig terjedő 

időszakra állapítja meg a szociális hatáskört gyakorló szerv 

a) az általános iskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet 

benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 3000 

forint/fő összegben, 
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b) a középiskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet benyújtók 

közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 5000 forint/fő 

összegben. 

(2) Az ösztönző támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje tárgyév július 1. és tárgyév 

július 31. napja közötti időszak. 

(3) A támogatás összegét havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell 

folyósítani. 

(4) A kettő tizedes jegyig kiszámított azonos tanulmányi átlagot elérők közül a szociális 

hatáskört gyakorló szerv annak a tanulónak állapítja meg támogatást, akinek családjában 

három vagy több gyermek neveléséről gondoskodnak. 

(5) Az ösztönző támogatásra szánt összeg keretösszeg, továbbá az (1) bekezdés a)-b) 

pontjában meghatározott támogatásban részesíthetők száma irányszám. A keretösszeget 

felhasználja a szociális hatáskört gyakorló szerv a középiskolai és általános iskolai 

támogatottak csoportjai részére olyan módon, amennyiben az egyik csoportban a támogatásra 

jogosult pályázók száma meghaladja az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott 

irányszámot és a másik csoport támogatására szánt keretösszeg érvényes pályázat hiányában 

nem kerül felhasználásra, a keretösszeg mértékéig támogatja a további érvényes pályázatokat. 

(6) Támogatásra vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

5. Települési ápolási támogatás 

 

12. § (1) Települési ápolási támogatást nyújt a szociális hatáskört gyakorló szerv a 18. 

életévét betöltött tartósan beteg személy állandó ápolását, gondozását végző Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti 

hozzátartozójának 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át feltéve, hogy 

b) a családban nincs olyan más ápolásra alkalmas személy, aki az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegével megegyező, vagy azt meghaladó összegű rendszeres 

pénzellátásban részesül, vagy az otthon történő munkavégzés kivételével heti 20 óra 

munkaidőt meghaladó kereső tevékenységet folytat.  

(2) E rendelet alkalmazásában ápolásra alkalmas személyen azt a személyt kell érteni, aki 

kora, mentális és fizikai állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási 

igényére tekintettel az ápolási, gondozási feladatok ellátására. 

(3) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a 

háziorvos igazolását a tartósan beteg állapot fennállásáról. 

(4) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a kérelmező hozzátartozó az Szt. 42. § (1) 

bekezdésében meghatározott esetekben. A települési ápolási támogatásra való jogosultságot 

meg kell szüntetni az Szt. 42. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 

(5) Az ápolási díj legmagasabb összege: 28.500 Ft. 

(6) A települési ápolási támogatásra való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. 

Amennyiben a szociális hatáskört gyakorló szerv a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a 

támogatásban részesülő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, a szociális hatáskört 

gyakorló szerv a támogatásban részesülőt a további támogatásból kizárja. 

(7) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

6. Települési létfenntartási támogatás 

 

13. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv rendkívüli települési létfenntartási támogatást 

nyújt: 
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a) annak, aki egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

gyógyszerköltségeit jövedelmi viszonyaira tekintettel átmenetileg nem tudja megfizetni, 

kivéve, ha települési rendszeres gyógyszertámogatásban részesül, 

b) annak, aki jövedelemmel nem rendelkezik és megélhetése biztosításához segítségre szorul, 

c) a lakhatási kiadások tekintetében hátralékot felhalmozó személy részére, aki a kérelem 

benyújtását megelőző 3 hónapban keletkezett lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi 

díjhátralékkal rendelkezik, kivéve, ha települési lakásfenntartási támogatásban részesül arra a 

közüzemi szolgáltatóra vonatkozóan, melynél az ügyfél a díjhátralékot felhalmozta. 

(2) Rendkívüli települési létfenntartási támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem összege 

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más 

törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át nem haladja meg.  

(3) A támogatás legmagasabb összege személyenként és naptári évenként az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130%-a. Családonként egy személy jogosult a támogatásra. 

(4) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl: 

a) a lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék felhalmozását bizonyító 

dokumentumokat, 

b) a háziorvos igazolását a használt gyógyszerek fajtájáról, mennyiségéről, 

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

7. Települési tüzelőanyag támogatás 

 

14. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési tüzelőanyag támogatást nyújt egy 

háztartásnak a hideg időjárás miatt szükséges tűzifa biztosításához évente egy alkalommal 

legfeljebb 10 q tűzifa mennyiségben, kivéve ha az igénylő a fűtéshez települési 

lakásfenntartási támogatásban részesül vagy környezettanulmány alapján megállapításra 

került, hogy az igénylő nem rendelkezik fatüzelésre alkalmas berendezéssel. 

(2) Települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak tárgyév 

október 15. és tárgyév november 30. napja közötti időszak. 

(3) Települési tüzelőanyag támogatásra a háztartás akkor jogosult, ha az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem összege 

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más 

törvényes képviselő esetében az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-

át, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át  

nem haladja meg. 

(4) A települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem tárgyában indult eljárásban a szociális 

hatáskört gyakorló szerv a kérelmek – beérkezéstől számított - időrendi sorrendjében hozza 

meg döntéseit. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a tüzelőanyag támogatás biztosítása a 

kérelem többi kérelemhez viszonyított beérkezési sorrendjében történik. 

(5) Háztartása számára települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtására jogosult, 

a háztartásban élő bármely cselekvőképes személy. 

(6) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

8. Települési gyermekszületési támogatás 
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15. § (1) Gyermek születésével, örökbefogadásával összefüggő költségek mérséklésére 

egyszeri támogatásra jogosult az a szülő, aki a szülést, illetve az örökbefogadást megelőzően 

egy évvel Bicskén állandó lakóhellyel rendelkezik és gyermekének első lakóhelye - az 

örökbefogadás esetének kivételével - Bicske közigazgatási területén található. 

(2) A támogatásra irányuló kérelmet a gyermek születését, örökbefogadását követő 6 hónapon 

belül nyújthatja be a kérelmező, melyhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatának másolatát, továbbá örökbefogadás esetén a gyámhatóság jogerős határozatát. 

(3) A rendkívüli települési gyermekszületési támogatásra a családban csak az egyik szülő 

jogosult. Ikerszülés esetén a születési támogatás gyermekenként kerül megállapításra. 

(4) A rendkívüli települési gyermekszületési támogatás összege gyermekenként 35.000 forint. 

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

9. Települési gyermeknevelési támogatás 

 

16. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv rendkívüli települési gyermeknevelési 

támogatást nyújt: 

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 5. § o) pont szerinti válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, 

b) a gyermek óvodáztatásának, valamint a gyermek és a fiatal felnőtt iskoláztatásának 

biztosítása érdekében, 

c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz vagy a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, 

d) a gyermek egészségi állapotának megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos 

költségekhez. 

(2) Gyermeknevelési támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem összege 

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más 

törvényes képviselő esetében az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-

át, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át nem haladja meg.  

(3) A (1) bekezdésben felsorolt élethelyzetekben a támogatás összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 50%-a. 

(4) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl: 

a) a gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatásával, iskoláztatásával kapcsolatos költségeket igazoló 

dokumentum, 

b) a gyermek egészségi állapotának megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos költségeket 

igazoló dokumentum. 

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet ezen rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani. 

 

10. Települési étkezési térítési díjtámogatás 

 

17. § (1) Az intézményi étkezési térítési díj 50 %-át biztosítja a szociális hatáskört gyakorló 

szerv a normatív, vagy intézményi kedvezményben nem részesülő, Bicske város 

közigazgatási területén belül található köznevelési intézménybe, valamint a Kapcsolat 

Központ Bölcsődei Szakmai Egységébe beiratkozott gyermek számára, amennyiben a 

gyermeket nevelő család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
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(2) A kedvezmény évente, az augusztus 31. napjáig benyújtott kérelmek alapján szeptember 1. 

napjától következő év augusztus 31. napjáig kerül megállapításra. Az augusztus 31. napja után 

benyújtott kérelmek esetében a támogatást, a kérelem beérkezését követő hónap 1. napjától 

kell megállapítani. 

(3) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a 

gyermek Bicske város közigazgatási területén belül található köznevelési intézménnyel vagy a 

Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységével létesített jogviszonyának igazolását. 

(4) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

11. Köztemetés 

 

18. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv az eltemettetésre kötelezett személy kérelmére 

engedélyezi a köztemetés költségeinek: 

a) legfeljebb 12 havi részletekben történő megfizetését, ha az eltemettetésre kötelezett 

személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át, 

b) legfeljebb 50%-ig terjedő elengedését, ha az eltemettetésre kötelezett személy családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-

át, egyedül élő esetén annak 250%-át  

nem haladja meg és a kérelmező, valamint családja vagyonnal nem rendelkezik. 

(2) A vonatkozó kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

12. Települési temetési támogatás 

 

19. § (1) Temetési támogatásra jogosult az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó hozzátartozó, 

amennyiben a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, 

és az eltemettető háztartásában élő családtagjainak egy főre jutó jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.  

(2) Az elhunyt hozzátartozó eltemetésére nyújtott rendkívüli települési temetési támogatás 

összege 35.000- forint.  

(3) Az elhunyt hozzátartozó eltemetéséről gondoskodó a kérelmet a haláleset 

bekövetkezésétől számított 60 napon belül terjeszti elő.  

(4) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a halotti 

anyakönyvi kivonat másolatát és a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát  

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

13. Települési gyógyszertámogatás 

 

20. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv egy éves időtartamra rendszeres 

gyógyszerellátásra irányuló jogosultságot állapít meg az egészségi állapot megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentésére az alábbi feltételek együttes fennállása 

esetén annak a szociálisan rászorult személynek akinek: 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át, 

c) az egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó havi 

gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. 

d) alanyi és normatív közgyógyellátásra nem jogosult, melyet az illetékes járási hivatal 

elutasító határozatával igazol. 

(2) A gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, de 

legfeljebb havi 8.000,- Ft. 
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(3) A gyógyszerkiváltást névre szóló számlával utólag a jogosultsági hónap utolsó napjáig 

kell igazolni. Igazolás hiányában a további támogatás megszüntetésre kerül. 

(4) A támogatás kifizetése 100,-Ft-ra való kerekítéssel történik a kerekítés általános szabályai 

szerint. 

(5) Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését 

szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési 

díjában olyan változás következik be, amelynek következtében havi rendszeres kiadása a 

gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest ténylegesen 

legalább 1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő személy kérelmére lehetőség van 

az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára. 

(6) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a 

háziorvos igazolását a havonta használt gyógyszerek fajtájáról, mennyiségéről. 

(7) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

14. Települési lakásfenntartási támogatás 

 

 

21. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 

háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, az albérleti díjhoz, valamint közös költséghez a szociális 

hatáskört gyakorló szerv támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti 

jogosultnak. 

(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 

fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

(3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 

háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(4) Amennyiben a háztartás valamelyik tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel 

növekszik. 

(5) Amennyiben a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot 

és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. 

(6) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége 

az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 

négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 600,- Ft. 

(7) A települési lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

(8) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 
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a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 50%-át, 

 

 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 

TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az 

a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 4.000,-Ft, azzal, hogy a 

támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

(9) A (8) bekezdés b) pont szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 

 

TM = 0,3  -     J-0,5 NYM   x 0,15  

                  NYM 

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 

kell meghatározni. 

(10) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 

(11) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési lakásfenntartási támogatást ugyanazon 

lakásra csak egy jogosultnak állapít meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 

számától. 

(12) Települési lakásfenntartási támogatás esetén külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, 

az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(13) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt, 

illetve amennyiben megszűnik a támogatás - elköltözés, elhalálozás, jogosult kérelmére - a 

megszűnés teljes hónapjára járó támogatást megkapja a támogatott. 

(14) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a lakás 

nagyságának hitelt érdemlő igazolását. Lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása különösen 

az adás-vételi szerződés, a jogerős építési engedély, a jogerős használatbavételi engedély, a 

tulajdoni lap. 

(15) Települési lakásfenntartási támogatásra nem jogosult az önkormányzati bérlakás 60 

napot meghaladó bérleti díjtartozással rendelkező bérlője és a bérlő jogán az ingatlanban lakó 

személyek. 

(16) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

 

15. Hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás 

 

22. § (1) Jövedelemre tekintet nélkül a 30 literes gyűjtőedény közszolgáltatási díjának 

mértékéig hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatásra jogosult a 70. életévét betöltött és 

egyedül élő személy. A támogatásra való jogosultság megállapításakor az egyedül élés tényét 

a szociális hatáskört gyakorló szerv környezettanulmánnyal ellenőrzi. 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 

(3) A kérelem a jogosultság keletkezését követően nyújtható be, a támogatás a kérelem 

benyújtását követő negyedév első napjától állapítható meg. 

(4) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnésének 

hónapját követő hónap első napja. A jogosultság megszűnik a jogosult halálával, valamint ha 

a támogatott már nem egyedül él. 
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16. Záró rendelkezések 

 

23. § (1) Ez a rendelet a 13. § kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 13. § 2019.01.01. napján lép hatályba. 

(3) Hatályát veszti Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: végül Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait kéri, aki 

támogatja a napirendet, az jelezze.  

 

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  

 

A Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

99/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15.) 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló …./2018. (VIII. 15 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

______/2018. (____) önkormányzati rendelete 
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a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező 

rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4–16. §-a határozzák meg. 

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz 

kapcsolódva kerülnek meghatározásra. 

 

2. § (1) A rendszeres települési támogatások esetében a kérelmező vagy az ellátás jogosultja a 

jó gazda gondosságával köteles gondoskodni az általa lakott lakás vagy ház: 

a) kertjének, udvarának szemét- és gyommentesítéséről, 

b) a közterületre kihajló ágak, bokrok, cserjék rendszeres nyeséséről, 

c) a kerítésen kívüli határos közterületen a járda tisztán tartásáról, szemét- és 

gyommentesítéséről, téli időszakban síkosság mentesítéséről, 

d) teljes területén a rovarok és rágcsálók irtásáról. 

(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülését 

a támogatásra való jogosultság feltételeként környezettanulmány készítése során vizsgálja. E 

rendelet alkalmazásában környezettanulmányon az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény szerinti szemlét kell érteni. 

 

3. § (1) A kérelmező saját és a vele egy háztartásban lakó személyek tekintetében a 

jövedelmet a kérelemhez csatolt alábbi dokumentumokkal köteles igazolni: 

a) a kérelmezővel egy háztartásban lakó valamennyi jövedelemmel rendelkező személy 

jövedelméről szóló igazolás, 

b) amennyiben a kérelmező gyermekét egyedül nevelő szülő, az egyedülállóság tényét igazoló 

dokumentum, egyedülállóság tényét igazoló dokumentum különösen: elvált vagy 

házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú 

elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy gyámhatósági döntés, 

vagy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyvt. vhr.) 18. § (2) bekezdésében meghatározott 

jegyzőkönyv, 

c) vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami 

adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás 

vagy a vállalkozó nyilatkozata, 

d) a kifizető szerv által kiállított tárgyévre vonatkozó nyugdíjösszesítő, valamint az utolsó 

havi nyugdíj igazolása. 

(2) A kérelmező saját és a vele egy háztartásban lakó személyek tekintetében a támogatásra 

való jogosultságot a kérelemhez csatolt alábbi dokumentumokkal köteles igazolni: 

a) a kérelmező és háztartásában élő nem tanköteles korú nappali oktatásban részesülő 

gyermek(ek) iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolása, 

b) elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek elhelyezése vagy 

ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy 

gyámhatósági döntés, vagy a Gyvt. vhr. 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyv, 
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c) az állami foglalkoztatási szerv igazolása a regisztrációról, valamint a regisztrációt követő 

folyamatos együttműködésről, amennyiben a támogatást igénylő jövedelemmel nem 

rendelkezik, 

d) rendszeres támogatások esetén, a kérelmező által lakott lakás vagy ház vonatkozásában a 

hulladékszállítási közszolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

(3) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni a Gyvt. 

vhr. 66. § (2) bekezdésében meghatározott gyermeket is. 

(4) A gyermek tartására köteles gyám kivételével, a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló 

gyermekre vonatkozó, jövedelemszámítás szempontjából releváns szabályokat a Gyvt. vhr. 

66. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell alkalmazni. 

(5) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál figyelembe kell venni a Gyvt. vhr. 65. § (4) 

bekezdésében foglaltakat. 

(6) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a 

kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél az előző év átlagát kell 

figyelembe venni. 

 

4. § Amennyiben a támogatást kérő a kérelmében valótlan adatokat tüntet fel, a szociális 

hatáskört gyakorló szerv a támogatást kérőt a további támogatásból tárgyévben kizárja és a 

jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére kötelezi. 

 

5. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei 

valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. 

(2) A szociális hatáskört gyakorló szerv mellőzi a környezettanulmány felvételét 

a) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül már valamilyen e rendelet 

szerinti ellátásban részesült, vagy 

b) e rendelet 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) a) pontjában és 19. § (1) bekezdésében foglalt 

támogatás esetén. 

 

6. § A települési támogatás, a települési gyermeknevelési támogatás és a rendkívüli települési 

temetési támogatás kivételével, postai vagy banki átutalással kerül kifizetésre. A települési 

gyermeknevelési támogatás és a rendkívüli települési temetési támogatás minden esetben házi 

pénztárból kerül kifizetésre. A születési támogatás az ügyfél kérelmének megfelelően házi 

pénztárból való kifizetéssel vagy banki átutalással kerül kifizetésre. 

 

7. § A települési támogatásokat a szociális hatáskört gyakorló szerv a jogosult helyzetéhez, 

szükségleteihez igazodóan, célzottan, a természetben nyújtott ellátások elsődlegessége mellett 

nyújtja. 

 

2. A támogatások formái 

 

8. § (1) Rendszeres települési támogatások: 

a) települési tanulmányi ösztönző támogatás 

b) települési ápolási támogatás 

c) települési lakásfenntartási támogatás 

d) települési gyógyszertámogatás 

e) települési étkezési térítési díjtámogatás 

f) települési tüzelőanyag támogatás 

g) hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás 

(2) Rendkívüli települési támogatások: 

a) települési gyermekszületési támogatás 

b) települési temetési támogatás 

c) települési létfenntartási támogatás 
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d) települési gyermeknevelési támogatás 

(3) E rendeletben szabályozott egyéb szociális ellátás a köztemetés. 

 

 

 

3. Hatásköri rendelkezések 

 

9. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

dönt első fokon a tanulmányi ösztönző támogatásról. 

(2) A polgármester dönt első fokon: 

a) a települési ápolási támogatásról, 

b) a települési létfenntartási támogatásról, 

c) a települési tüzelőanyag támogatásról, 

d) a települési gyermekszületési támogatásról, 

e) a települési gyermeknevelési támogatásról, 

f) a települési étkezési térítési díjtámogatásról, 

g) a települési temetési támogatásról, 

h) a köztemetésről, 

i) a települési gyógyszertámogatásról, 

j) a települési lakásfenntartási támogatásról, 

k) a hulladékkezelési köszolgáltatási díjtámogatásról. 

 

4. Települési tanulmányi ösztönző támogatás 

 

10. § (1) Települési tanulmányi ösztönző támogatást állapít meg a szociális hatáskört gyakorló 

szerv azoknak az általános iskolás vagy középiskolás tanulóknak, akiknek az előző tanévben 

elért tanulmányi átlag eredményük legalább 4-es és családjukban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át, egyedülálló szülő esetén a 250 %-át. 

(2) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl az előző 

tanévre vonatkozó iskolai bizonyítvány másolatát.  

(3) Az ösztöntő támogatás megállapítása előtt, valamint felülvizsgálata során minden esetben 

környezettanulmányt kell készíteni. 

 

11. § (1) A települési tanulmányi ösztönző támogatást szeptembertől – júniusig terjedő 

időszakra állapítja meg a szociális hatáskört gyakorló szerv 

a) az általános iskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet 

benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 3000 

forint/fő összegben, 

b) a középiskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet benyújtók 

közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 5000 forint/fő 

összegben. 

(2) Az ösztönző támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje tárgyév július 1. és tárgyév 

július 31. napja közötti időszak. 

(3) A támogatás összegét havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell 

folyósítani. 

(4) A kettő tizedes jegyig kiszámított azonos tanulmányi átlagot elérők közül a szociális 

hatáskört gyakorló szerv annak a tanulónak állapítja meg támogatást, akinek családjában 

három vagy több gyermek neveléséről gondoskodnak. 

(5) Az ösztönző támogatásra szánt összeg keretösszeg, továbbá az (1) bekezdés a)-b) 

pontjában meghatározott támogatásban részesíthetők száma irányszám. A keretösszeget 

felhasználja a szociális hatáskört gyakorló szerv a középiskolai és általános iskolai 
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támogatottak csoportjai részére olyan módon, amennyiben az egyik csoportban a támogatásra 

jogosult pályázók száma meghaladja az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott 

irányszámot és a másik csoport támogatására szánt keretösszeg érvényes pályázat hiányában 

nem kerül felhasználásra, a keretösszeg mértékéig támogatja a további érvényes pályázatokat. 

(6) Támogatásra vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

5. Települési ápolási támogatás 

 

12. § (1) Települési ápolási támogatást nyújt a szociális hatáskört gyakorló szerv a 18. 

életévét betöltött tartósan beteg személy állandó ápolását, gondozását végző Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti 

hozzátartozójának 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át feltéve, hogy 

b) a családban nincs olyan más ápolásra alkalmas személy, aki az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegével megegyező, vagy azt meghaladó összegű rendszeres 

pénzellátásban részesül, vagy az otthon történő munkavégzés kivételével heti 20 óra 

munkaidőt meghaladó kereső tevékenységet folytat.  

(2) E rendelet alkalmazásában ápolásra alkalmas személyen azt a személyt kell érteni, aki 

kora, mentális és fizikai állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási 

igényére tekintettel az ápolási, gondozási feladatok ellátására. 

(3) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a 

háziorvos igazolását a tartósan beteg állapot fennállásáról. 

(4) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a kérelmező hozzátartozó az Szt. 42. § (1) 

bekezdésében meghatározott esetekben. A települési ápolási támogatásra való jogosultságot 

meg kell szüntetni az Szt. 42. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 

(5) Az ápolási díj legmagasabb összege: 28.500 Ft. 

(6) A települési ápolási támogatásra való jogosultság feltételeit kétévente felül kell vizsgálni. 

Amennyiben a szociális hatáskört gyakorló szerv a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a 

támogatásban részesülő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, a szociális hatáskört 

gyakorló szerv a támogatásban részesülőt a további támogatásból kizárja. 

(7) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

6. Települési létfenntartási támogatás 

 

13. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv rendkívüli települési létfenntartási támogatást 

nyújt: 

a) annak, aki egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

gyógyszerköltségeit jövedelmi viszonyaira tekintettel átmenetileg nem tudja megfizetni, 

kivéve, ha települési rendszeres gyógyszertámogatásban részesül, 

b) annak, aki jövedelemmel nem rendelkezik és megélhetése biztosításához segítségre szorul, 

c) a lakhatási kiadások tekintetében hátralékot felhalmozó személy részére, aki a kérelem 

benyújtását megelőző 3 hónapban keletkezett lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi 

díjhátralékkal rendelkezik, kivéve, ha települési lakásfenntartási támogatásban részesül arra a 

közüzemi szolgáltatóra vonatkozóan, melynél az ügyfél a díjhátralékot felhalmozta. 

(2) Rendkívüli települési létfenntartási támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem összege 

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más 

törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
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b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át nem haladja meg.  

(3) A támogatás legmagasabb összege személyenként és naptári évenként az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130%-a. Családonként egy személy jogosult a támogatásra. 

(4) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl: 

a) a lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék felhalmozását bizonyító 

dokumentumokat, 

b) a háziorvos igazolását a használt gyógyszerek fajtájáról, mennyiségéről, 

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

7. Települési tüzelőanyag támogatás 

 

14. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési tüzelőanyag támogatást nyújt egy 

háztartásnak a hideg időjárás miatt szükséges tűzifa biztosításához évente egy alkalommal 

legfeljebb 10 q tűzifa mennyiségben, kivéve ha az igénylő a fűtéshez települési 

lakásfenntartási támogatásban részesül vagy környezettanulmány alapján megállapításra 

került, hogy az igénylő nem rendelkezik fatüzelésre alkalmas berendezéssel. 

(2) Települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak tárgyév 

október 15. és tárgyév november 30. napja közötti időszak. 

(3) Települési tüzelőanyag támogatásra a háztartás akkor jogosult, ha az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem összege 

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más 

törvényes képviselő esetében az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-

át, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át  

nem haladja meg. 

(4) A települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem tárgyában indult eljárásban a szociális 

hatáskört gyakorló szerv a kérelmek – beérkezéstől számított - időrendi sorrendjében hozza 

meg döntéseit. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a tüzelőanyag támogatás biztosítása a 

kérelem többi kérelemhez viszonyított beérkezési sorrendjében történik. 

(5) Háztartása számára települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtására jogosult, 

a háztartásban élő bármely cselekvőképes személy. 

(6) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

8. Települési gyermekszületési támogatás 

 

15. § (1) Gyermek születésével, örökbefogadásával összefüggő költségek mérséklésére 

egyszeri támogatásra jogosult az a szülő, aki a szülést, illetve az örökbefogadást megelőzően 

egy évvel Bicskén állandó lakóhellyel rendelkezik és gyermekének első lakóhelye - az 

örökbefogadás esetének kivételével - Bicske közigazgatási területén található. 

(2) A támogatásra irányuló kérelmet a gyermek születését, örökbefogadását követő 6 hónapon 

belül nyújthatja be a kérelmező, melyhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatának másolatát, továbbá örökbefogadás esetén a gyámhatóság jogerős határozatát. 

(3) A rendkívüli települési gyermekszületési támogatásra a családban csak az egyik szülő 

jogosult. Ikerszülés esetén a születési támogatás gyermekenként kerül megállapításra. 

(4) A rendkívüli települési gyermekszületési támogatás összege gyermekenként 35.000 forint. 

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 
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9. Települési gyermeknevelési támogatás 

 

16. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv rendkívüli települési gyermeknevelési 

támogatást nyújt: 

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 5. § o) pont szerinti válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, 

b) a gyermek óvodáztatásának, valamint a gyermek és a fiatal felnőtt iskoláztatásának 

biztosítása érdekében, 

c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz vagy a gyermek családba való 

visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt, 

d) a gyermek egészségi állapotának megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos 

költségekhez. 

(2) Gyermeknevelési támogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem összege 

a) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más 

törvényes képviselő esetében az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-

át, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségei nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át nem haladja meg.  

(3) A (1) bekezdésben felsorolt élethelyzetekben a támogatás összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 50%-a. 

(4) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl: 

a) a gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatásával, iskoláztatásával kapcsolatos költségeket igazoló 

dokumentum, 

b) a gyermek egészségi állapotának megőrzésével és helyreállításával kapcsolatos költségeket 

igazoló dokumentum. 

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet ezen rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani. 

 

10. Települési étkezési térítési díjtámogatás 

 

17. § (1) Az intézményi étkezési térítési díj 50 %-át biztosítja a szociális hatáskört gyakorló 

szerv a normatív, vagy intézményi kedvezményben nem részesülő, Bicske város 

közigazgatási területén belül található köznevelési intézménybe, valamint a Kapcsolat 

Központ Bölcsődei Szakmai Egységébe beiratkozott gyermek számára, amennyiben a 

gyermeket nevelő család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

(2) A kedvezmény évente, az augusztus 31. napjáig benyújtott kérelmek alapján szeptember 1. 

napjától következő év augusztus 31. napjáig kerül megállapításra. Az augusztus 31. napja után 

benyújtott kérelmek esetében a támogatást, a kérelem beérkezését követő hónap 1. napjától 

kell megállapítani. 

(3) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a 

gyermek Bicske város közigazgatási területén belül található köznevelési intézménnyel vagy a 

Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységével létesített jogviszonyának igazolását. 

(4) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 
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11. Köztemetés 

 

18. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv az eltemettetésre kötelezett személy kérelmére 

engedélyezi a köztemetés költségeinek: 

a) legfeljebb 12 havi részletekben történő megfizetését, ha az eltemettetésre kötelezett 

személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át, 

b) legfeljebb 50%-ig terjedő elengedését, ha az eltemettetésre kötelezett személy családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-

át, egyedül élő esetén annak 250%-át  

nem haladja meg és a kérelmező, valamint családja vagyonnal nem rendelkezik. 

(2) A vonatkozó kérelmet a 8. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

12. Települési temetési támogatás 

 

19. § (1) Temetési támogatásra jogosult az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó hozzátartozó, 

amennyiben a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, 

és az eltemettető háztartásában élő családtagjainak egy főre jutó jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.  

(2) Az elhunyt hozzátartozó eltemetésére nyújtott rendkívüli települési temetési támogatás 

összege 35.000- forint.  

(3) Az elhunyt hozzátartozó eltemetéséről gondoskodó a kérelmet a haláleset 

bekövetkezésétől számított 60 napon belül terjeszti elő.  

(4) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a halotti 

anyakönyvi kivonat másolatát és a kérelmező nevére kiállított temetési számla másolatát  

(5) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

13. Települési gyógyszertámogatás 

 

20. § (1) A szociális hatáskört gyakorló szerv egy éves időtartamra rendszeres 

gyógyszerellátásra irányuló jogosultságot állapít meg az egészségi állapot megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentésére az alábbi feltételek együttes fennállása 

esetén annak a szociálisan rászorult személynek akinek: 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át, 

c) az egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó havi 

gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. 

d) alanyi és normatív közgyógyellátásra nem jogosult, melyet az illetékes járási hivatal 

elutasító határozatával igazol. 

(2) A gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, de 

legfeljebb havi 8.000,- Ft. 

(3) A gyógyszerkiváltást névre szóló számlával utólag a jogosultsági hónap utolsó napjáig 

kell igazolni. Igazolás hiányában a további támogatás megszüntetésre kerül. 

(4) A támogatás kifizetése 100,-Ft-ra való kerekítéssel történik a kerekítés általános szabályai 

szerint. 

(5) Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését 

szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési 

díjában olyan változás következik be, amelynek következtében havi rendszeres kiadása a 

gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest ténylegesen 



33 

 

legalább 1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő személy kérelmére lehetőség van 

az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára. 

(6) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a 

háziorvos igazolását a havonta használt gyógyszerek fajtájáról, mennyiségéről. 

(7) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

14. Települési lakásfenntartási támogatás 

 

21. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a 

háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, az albérleti díjhoz, valamint közös költséghez a szociális 

hatáskört gyakorló szerv támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti 

jogosultnak. 

(2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az 

egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 

fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

(3) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 

háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 

(4) Amennyiben a háztartás valamelyik tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel 

növekszik. 

(5) Amennyiben a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot 

és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. 

(6) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége 

az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 

négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 600,- Ft. 

(7) A települési lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 

minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

(8) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 50%-át, 

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: 

TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az 

a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 4.000,-Ft, azzal, hogy a 

támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

(9) A (8) bekezdés b) pont szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 
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TM = 0,3  -     J-0,5 NYM   x 0,15  

                  NYM 

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve 

kell meghatározni. 

(10) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 

(11) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési lakásfenntartási támogatást ugyanazon 

lakásra csak egy jogosultnak állapít meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 

számától. 

(12) Települési lakásfenntartási támogatás esetén külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, 

az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

(13) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt, 

illetve amennyiben megszűnik a támogatás - elköltözés, elhalálozás, jogosult kérelmére - a 

megszűnés teljes hónapjára járó támogatást megkapja a támogatott. 

(14) A kérelemhez csatolni kell e rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon túl a lakás 

nagyságának hitelt érdemlő igazolását. Lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása különösen 

az adás-vételi szerződés, a jogerős építési engedély, a jogerős használatbavételi engedély, a 

tulajdoni lap. 

(15) Települési lakásfenntartási támogatásra nem jogosult az önkormányzati bérlakás 60 

napot meghaladó bérleti díjtartozással rendelkező bérlője és a bérlő jogán az ingatlanban lakó 

személyek. 

(16) Támogatásra vonatkozó kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

 

15. Hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás 

 

22. § (1) Jövedelemre tekintet nélkül a 30 literes gyűjtőedény közszolgáltatási díjának 

mértékéig hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatásra jogosult a 70. életévét betöltött és 

egyedül élő személy. A támogatásra való jogosultság megállapításakor az egyedül élés tényét 

a szociális hatáskört gyakorló szerv környezettanulmánnyal ellenőrzi. 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 

(3) A kérelem a jogosultság keletkezését követően nyújtható be, a támogatás a kérelem 

benyújtását követő negyedév első napjától állapítható meg. 

(4) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnésének 

hónapját követő hónap első napja. A jogosultság megszűnik a jogosult halálával, valamint ha 

a támogatott már nem egyedül él. 

 

16. Záró rendelkezések 

 

23. § (1) Ez a rendelet a 13. § kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 13. § 2019.01.01. napján lép hatályba. 

(3) Hatályát veszti Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
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Bicske, 2018. …………………. 

 

 

 

 

 

2. Napirend 

A települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót a jegyzőnek. 

 

Fritz Gábor: köszöni a szót. Tájékoztatásul elmondja, hogy önkormányzatunk immár 

második éve sikeresen pályázik. Az idei évben is kiírták a pályázatot, így az 

önkormányzatoknak ismételten lehetőségük nyílt állami támogatás igénylésére a helyi 

személyszállítási közszolgáltatás fenntartására vonatkozóan. Elmondja, hogy a tavalyi évben 

312.000,- Ft támogatást kapott önkormányzatunk és az idei évben is szeretnénk benyújtani a 

pályázatot. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Először a Gazdálkodási Bizottságot 

kérdezi van-e kérdésük, észrevételük a napirenddel kapcsolatban.  

Ivanics Imréné: kérdezi, mennyi az önkormányzat éves költsége a busz üzemeltetésére 

vonatkozóan. 

Fritz Gábor: válaszában elmondja, hogy a pontos összeg szerepel az előterjesztésben, de 

körülbelül 7,5 millió forint. 

Ivanics Imréné: kérdezi, nincsen mód arra, hogy egy magasabb összegre pályázzon az 

önkormányzat. 

Fritz Gábor: tájékoztatja, hogy minden évben a maximális összegre pályázunk, ugyanakkor 

miniszteri döntésen múlik, hogy milyen összeget kapnak a végén. 

Iványi Ferenc Tivadarné: megadja a szót Lics Zoltánnak. 

Lics Zoltán: elmondja nem kívánja kiegészíteni a leírtakat, elhangzottakat. Képviselő 

Asszony kérdésére válaszolva elmondja, nem érti miért kap ilyen kevés támogatást Bicske. 

Tájékoztat, hogy 5 településen szolgáltatnak, de kivétel nélkül mindegyik település több 

pályázati pénzt kap Bicskénél. Ezt az anomáliát már a tavalyi évben is jelezte jegyző úrnak. 

Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a pályázati pénz elosztásánál nézik az előző évben elnyert 

összeget és az alapján állapítják meg az aktuális évre vonatkozót. Egy javaslatot szeretne 

megfogalmazni a napirenddel kapcsolatban, mégpedig arra vonatkozóan, hogy az idei évben 

nagyon későn került kiírásra a pályázat, ugyanakkor évről-évre ugyanazok a követelmények 

szerepelnek a pályázati kiírásban ezért a legtöbb településen már a pályázat kiírását 

megelőzően dönt a képviselő-testület a pályázat benyújtásáról, elkerülve ezzel a nyár 

folyamán a rendkívüli testületi ülés összehívását.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a hozzászólást. Kérdezi a bizottságokat van-e egyéb 

kérdés, hozzászólás. Ha nincsen, akkor kéri, szavazzanak. Elsőként a Gazdálkodási Bizottság 

tagjait kérdezi, kéri, aki támogatja a napirendi pontot, az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

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

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

129/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 

melléklet I. 5. valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján 

jelen határozatával alátámasztva nyilatkozza, hogy a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást tárgyév január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

 

2. Jelen határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft. részére a helyi 

közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2017. évre vonatkozóan nettó 7.584.800,-Ft 

összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 

számolt el, a támogatás összege a szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra 

került.  

 

3. A helyi közlekedés fenntartásához a szolgáltatóval pályázati eljárás útján kötötte meg 

a szolgáltatási szerződést.  

 

4. Felhatalmazza a polgármestert a helyi közösségi közlekedés állami támogatásra 

vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi 

nyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására. 

  
Iványi Ferenc Tivadarné: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait kéri, aki 

támogatja a napirendet, jelezze. 

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

100/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a települési helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a települési helyi közösségi közlekedés támogatására 

vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

  

1.   Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 

melléklet I. 5. valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján 

jelen határozatával alátámasztva nyilatkozza, hogy a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást tárgyév január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

 

2.   Jelen határozatában nyilatkozik arról, hogy a Régió 2007 Kft. részére a helyi 

közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 

ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez 2017. évre vonatkozóan nettó 7.584.800,-Ft 

összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 

számolt el, a támogatás összege a szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra 

került.  

 

3.   A helyi közlekedés fenntartásához a szolgáltatóval pályázati eljárás útján kötötte meg 

a szolgáltatási szerződést.  

 

4.   Felhatalmazza a polgármestert a helyi közösségi közlekedés állami támogatásra 

vonatkozó kérelem benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi 

nyilatkozat megtételére, dokumentum aláírására. 

 

Lics Zoltán 7.50-kor távozik az együttes bizottsági ülésről. 

 

 

3. Napirend 

A Bicskei víziközmű rendszerek 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót Gulyás Józsefnek. 

 

Gulyás József: köszöni a szót. Tájékoztatja a bizottságokat, hogy évek óta csinálják már a 

gördülő fejlesztési tervet, melynek az elkészítése jogszabályi előírás alapján kötelező. 

Elmondja, hogy ez egy rugalmas szerkezetű gördülő fejlesztés, minden nem tervezhető föld 

alatti objektumokra vonatkozik. Az átadott anyag tekintetében kéri a terv elfogadását.    

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Átadja a szót Fritz Gábornak. 

 

Fritz Gábor: köszöni a szót. Elmondja, hogy az elhangzottakat annyival szeretné 

kiegészíteni, hogy a víziközmű rendszerek Bicske Város Önkormányzatának résztulajdonában 

vannak, vagyis Csabdi és Mány község önkormányzatának jóváhagyása is szükséges a Terv 

elfogadásához. A két település polgármestere korábban már nyilatkozott, hogy nem kívánnak 

változtatni a Terven, így javasolják annak elfogadását. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottságokat, hogy az elhangzottak után van-e egyéb 

kérdésük, észrevételük. Ha nincsen, akkor szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A 

Gazdálkodási Bizottságot kérdezi először, aki egyetért az első határozati javaslattal kéri 

jelezze.  
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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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

130/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-

12) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért 

felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az általa 

képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos 

véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. 

évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. 

évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el 

– megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait kéri, aki 

támogatja az első határozati javaslatot, jelezze. 

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

101/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 

(21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/69. Bicske és térsége 

szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer ellátásért 

felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az általa 

képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos 

véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta: 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 

2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre 

jogosult elfogadja. 

 

5.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/69. Bicske és 

térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) víziközmű rendszer 

2019-2033. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-

szolgáltató készített el – megismerte és jóváhagyja. 

 

6.) Az I/69. Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-10481-1-003-00-12) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a Gazdálkodási Bizottság tagjait kéri, aki támogatja a második 

határozati javaslatot 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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

131/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 
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a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök 

nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt 

Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési 

határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. évi 

GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. évi 

GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el – 

megismerte és jóváhagyja. 

 

3.) Az II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait kéri, aki 

támogatja a második határozati javaslatot, jelezze. 

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

102/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-

10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelősök 

nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt 

Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési 

határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta: 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. évi 

GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

5.) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti II/1. Bicske-Csabdi 

ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű rendszer 2019-2033. évi 

GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el – 

megismerte és jóváhagyja. 

6.) Az II/1. Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-002-00-12) víziközmű 

rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a Gazdálkodási Bizottság tagjait kéri, aki támogatja a harmadik 

határozati javaslatot 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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

132/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1-003-

01-15,) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1-

003-01-15,) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a(z) I/12. Mány bányakút; 

Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) víziközmű rendszer 

ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az 

általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos 

véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 

I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-
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15) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és 

mint véleményezésre jogosult elfogadja. 

2.) Bicske Város Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti 

I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-

15) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás 

útján a víziközmű-szolgáltató készített el – megismerte és jóváhagyja. 

3.) Az I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-

01-15) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési 

tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait kéri, aki 

támogatja a harmadik határozati javaslatot, jelezze. 

 

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  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Város- És Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

103/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer – V (11-10481-1-003-

01-15,) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató 

rendszer – V (11-10481-1-003-01-15,) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő 

Fejlesztési Tervről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a(z) I/12. Mány bányakút; 

Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) víziközmű rendszer 

ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az 

általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos 

véleményezési határidőt biztosítva, az alábbi határozatot hozta: 

 

4.) Bicske Város Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12. 

Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint 

véleményezésre jogosult elfogadja. 

 

5.) Bicske Város Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/12. 

Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-01-15) 

víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a 

víziközmű-szolgáltató készített el – megismerte és jóváhagyja. 
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6.) Az I/12. Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-10481-1-003-

01-15) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési 

tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4. Napirend 

Beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2017. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót Fritz Gábornak. 

 

Fritz Gábor: köszöni a szót. Elmondja, hogy az önkormányzat 1.300.000,-Ft-ot 

adományozott a Bicskei Rendőrkapitányság személyi jellegű és dologi kiadásainak 

támogatására. Dr. Varga Péter rendőr dandártábornok a 2017. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját a mellékletek szerint Hivatalunk részére 

benyújtotta, amiből kiderül, hogy a támogatást alapvetően sportszerek vásárlására fordították. 

Tájékoztatja a bizottságokat, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Iroda az elszámolást 

megvizsgálta és azt rendben találta.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a Gazdálkodási Bizottságot 

van-e kérdésük, észrevételük. Ha nincsen, akkor szavazásra teszi fel a napirendi pontot. Kéri, 

aki egyetért a határozati javaslattal 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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

133/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

beszámoló a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2017. évben nyújtott anyagi 

támogatás felhasználásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2017. évben nyújtott anyagi támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolóját. 

 

5. Napirend 

Bicskei Kultúrkúria eszközbeszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót Fritz Gábornak. 

 

Fritz Gábor: köszöni a szót. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az önkormányzat 

törvényes működéséhez a szabályzatok betartása elengedhetetlen. Elmondja, hogy erre az 

előterjesztésre a beszerzési szabályzat vonatkozik. Tekintettel arra, hogy az eszközbeszerzésre 

3 érvényes ajánlatnak kell beérkeznie, ugyanakkor nem érkezett be kellő számú ajánlat – 
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önhibánkon kívül – így az önkormányzat további ajánlatokat kért be, ezért egy keretösszeg 

megállapítását javasolják a pályázatban szereplő 9.346.599,- Ft erejéig. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Ivanics Imrénének.  

 

Ivanics Imréné: tájékoztatásképpen megkérdezi, hogy ez az összeg elszámolásra kerül-e a 

pályázatban, vagyis nem plusz költségként jelenik majd meg a későbbiekben. 

 

Fritz Gábor: igennel válaszol. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a Gazdálkodási Bizottságot van-e egyéb kérdésük, 

észrevételük. Ha nincsen, akkor szavazásra teszi fel a napirendi pontot. Kéri, aki egyetért a 

határozati javaslattal 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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

134/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Kultúrkúria eszközbeszerzéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Kultúrkúria eszközbeszerzéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Kultúrkúria épületének bővítése, felújítása miatt szükséges eszközbeszerzésekre a 

pályázatban szereplő alábbi keretösszeget állapítja meg: bruttó 9.346.599,- Ft, 

 

2. a keretösszeget a 3/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet 31. melléklet 11. sor terhére 

biztosítja, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a keretösszeg erejéig három érvényes ajánlat 

(alátámasztó dokumentum) alapján a szükséges eszközöket megrendelje, a 

megrendelésekkel kapcsolatban szükséges kötelezettségvállalásokat, 

jognyilatkozatokat megtegye, 

 

4. felkéri a polgármestert, hogy az eszközbeszerzésről a beszerzések megvalósulása után 

a képviselő-testületnek beszámoljon. 

 

6. Napirend 

Bicske Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót Fritz Gábornak. 
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Fritz Gábor: köszöni a szót. Tájékoztatja a bizottságokat, hogy erre az előterjesztésre is az 

előbb elmondottak vonatkoznak. Annyira speciális eszközök beszerzéséről van szó, hogy nem 

érkezett be kellő számú ajánlat, így az önkormányzat további ajánlatokat kért be, ezért egy 

keretösszeg megállapítását javasolják a pályázatban szereplő 10.757.408,- Ft erejéig. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a Gazdálkodási Bizottságot van-e kérdésük, észrevételük. 

Ha nincsen, akkor szavazásra teszi fel a napirendi pontot. Kéri, aki egyetért a határozati 

javaslattal 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  

 

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

135/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a Bicske Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Városi Bölcsőde eszközbeszerzéséről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Városi Bölcsőde bővítése, felújítása miatt szükséges eszközbeszerzésekre a 

támogatásban megjelölt keretösszeget állapítja meg: bruttó 10.757.408,- Ft, 

 

2. a keretösszeget a TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00021 projekt Városi Bölcsőde bővítése, 

felújítása terhére biztosítja, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a keretösszeg erejéig három érvényes ajánlat 

(alátámasztó dokumentum) alapján a szükséges eszközöket megrendelje, a 

megrendelésekkel kapcsolatban szükséges kötelezettségvállalásokat, 

jognyilatkozatokat megtegye, 

 

4. felkéri a polgármestert, hogy az eszközbeszerzésről a beszerzések megvalósulása után 

a képviselő-testületnek beszámoljon. 

 

7. Napirend 

Kapcsolat Központ férőhely, SzMSz és Szakmai Program jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót Szabó Ágnesnek. 

 

Szabó Ágnes: elmondja, hogy az apropóját az SZMSZ-nek és a Szakmai Programnak a 

bölcsőde bővítés adta.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a Humánerőforrások 

Bizottságot van-e kérdésük, észrevételük. Megadja a szót Ivanics Imrénének. 
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Ivanics Imréné: kérdezi, hogy a Bokréta Lakásotthon címe nem Kossuth utca 42 helyesen, a 

Kossuth tér helyett. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: válaszol, hogy valószínűleg elírás történt. 

 

Szabó Ágnes: jelzi, hogy javítani fogják.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi van-e egyéb kérdés. Ha nincsen, akkor szavazásra teszi fel 

a napirendi pontot. Kéri, hogy elsőként a bölcsődei férőhelyről szóló határozati javaslatról 

szavazzanak. Aki egyetért a határozati javaslattal 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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

64/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei 

Szakmai Egység férőhelyéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység férőhelyéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységében az új 10 férőhelyes 

csoportszoba kialakításához hozzájárul. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységével 

kapcsolatos működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására és a működési 

engedély kiadásához szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás 

megtételére. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri, hogy másodikként az SZMSZ-ről szavazzanak. Aki egyetért 

a határozati javaslattal 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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

65/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ szervezeti és 

működési szabályzatának és szakmai programjának jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ szervezeti és működési 

szabályzatának és szakmai programjának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ - Kapcsolat Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Szakmai 

Programját jóváhagyja. 
 

 

8. Napirend 

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót Fritz Gábornak. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy Kauda doktor úr helyettesítését dr. Nagy Gyula háziorvos 

vállalta, aki a pénteki rendelési idő megváltoztatását kezdeményezte önkormányzatunknál. A 

változtatással nem csökken a heti 9 óra rendelési idő. A pénteki rendelési idő 

megváltoztatásához a helyettesítésre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása is 

szükséges. A módosítás 2018. szeptember 1-jétől lépne hatályba. A rendelési idő a 

következőképpen módosulna: péntek: 14-15 h helyett pénteken: 13-14h-ig tartana a rendelés. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a Humánerőforrások 

Bizottságot van-e kérdésük, észrevételük. Ha nincsen, akkor szavazásra teszi fel a napirendi 

pontot. Aki egyetért a határozati javaslattal 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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

66/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben 

az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében: 

 

1) módosítja a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés alábbi pontját 2018. szeptember 1. napjával: 

 

A szerződés 12. pont: 

Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Megbízott a rendelést a 3. számú felnőtt 

háziorvosi körzet rendelőjében látja el és az alábbiak szerint biztosítja:  

  

 Hétfő:  11:00-13:00 

 Kedd:  12:00-13:00 

 Szerda: 11:00-13:00 

 Csütörtök:  11:00-13:00 

 Péntek: 13:00-14:00 

 

Tanácsadás: Péntek 10:00-11:00 saját rendelőben 

 

2) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező módosított feladat-

ellátási szerződés aláírására, 

 

3) felhatalmazza a polgármestert a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

9. Napirend 

Bicske Város Önkormányzat ösztöndíjpályázata helyi fiatalok támogatása céljából a 

2018/2019. tanévre vonatkozóan 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót Fritz Gábornak. 

 

Fritz Gábor: ismerteti a napirendet. Tájékoztatja a bizottságokat, hogy az önkormányzat, a 

2017. évi januári képviselő-testületi ülésén döntött a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben elnevezésű” pályázattal kapcsolatban. A döntés alapján az Önkormányzat 

további 7 önkormányzattal (Alcsútdoboz, Csákvár, Csabdi, Mány, Pátka, Vál, Óbarok) és 2 

nonprofit Kft-vel (Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. és a Csákvári Kulturális 

és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.) konzorciumban pályázatot nyújtott be, mely 

pályázat keretében Bicske 149,9 millió Ft támogatást nyert. 

A pályázat keretében az Önkormányzatnak lehetősége nyílik 15 hátrányos helyzetű tanuló 

támogatására a 2018/2019 tanévben havi 20 ezer forint összeggel 10 hónapon keresztül.  

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, hogy az a diák is pályázhat-e, aki tanulmányi ösztönző 

támogatást kap. 



49 

 

 

Fritz Gábor: válaszában elmondja, hogy ez nem kizáró ok. 

 

Némethné Horváth Nikoletta: kérdezi milyen korosztály pályázhat. 

 

Fábián Róbert: elmondja, hogy szerepel a pályázati kiírásban. 13 évnél idősebbek 24 évnél 

fiatalabbak pályázhatnak.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a Humánerőforrások 

Bizottságot van-e egyéb kérdésük, észrevételük. Ha nincsen, akkor szavazásra teszi fel a 

napirendi pontot. Aki egyetért a határozati javaslattal 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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

67/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat ösztöndíjpályázatáról a helyi fiatalok támogatása céljából 

a 2018/2019. tanévre vonatkozóan 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága Bicske 

Város Önkormányzatának a helyi fiatalok támogatása céljából a 2018/2019. tanévre 

vonatkozó ösztöndíjpályázatról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban a helyi 

fiatalok támogatása céljából, a határozat 1. sz. mellékletét képező ösztöndíjpályázatot 

meghirdeti. 

 

2. A beérkezett pályázatok értékelésére, azok rangsorolásáraa, a Konzorciumi partnerek 

felé döntésre való előterjesztésre felkéri és felhatalmazza az alábbi személyeket: 

Bálint Istvánné alpolgármestert 

Sulyokné Guba Juditot Humánerőforrások Bizottság elnökét 

Iványi Ferenc Tivadarnét a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét 

Bárányos Józsefet a Gazdálkodási Bizottság elnökét 

Szabó Ágnest az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat 

Központ igazgatóját 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést követően az ösztöndíjak folyósítása 

érdekében szükséges jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 
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10. Napirend 

A Bicskei Tanuszoda 2018. évi zárvatartásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: átadja a szót Fritz Gábornak. 

 

Fritz Gábor: ismerteti a napirendet. Elmondja, hogy ennél az előterjesztésnél a 

Humánerőforrások Bizottság átruházott hatáskörben dönt. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, 

hogy a nyári karbantartási munkálatok elvégzését a korábbiaknak megfelelően augusztus 

végén szeretné az intézmény vezetője elvégeztetni, így augusztus 21- től szeptember 2-ig az 

uszoda zárva tartása indokolt. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Szabó Attilának. 

 

Szabó Attila: elmondja, hogy jelenleg egyeztetéseket folytat, de a karbantartás alatt a 

szolgáltatások (szolárium, masszázs) valószínűleg korlátozottan, de elérhetőek lesznek. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a Humánerőforrások 

Bizottságot van-e egyéb kérdésük, észrevételük. Ha nincsen, akkor szavazásra teszi fel a 

napirendi pontot. Aki egyetért a határozati javaslattal 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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

68/2018. (VIII.15.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Tanuszoda 2018. évi zárvatartásáról 

 

 

A Humánerőforrások Bizottság átruházott hatáskörében úgy határoz, hogy a Bicskei 

Tanuszoda karbantartási munkálatainak idejére, 2018. augusztus 21-től 2018. szeptember 2-ig 

történő zárvatartásához hozzájárul. 

 

Határidő:  2018. augusztus 20. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 
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Iványi Ferenc Tivadarné: Megköszöni a munkát, és további szép napot kíván. 805 órakor 

bezárja az ülést. 

 

 

K.m.f. 

 

 

…………………………………………    ……………………………………… 

    Ivanics Imréné               Iványi Ferenc Tivadarné 
    Gazdálkodási Bizottság elnökhelyettese    Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

 

……………………………………… 

Sulyokné Guba Judit 

  Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………

        Komlós Kolos                   Döme Lászlóné 
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagja            a Gazdálkodási Bizottság tagja 

           jkv. hitelesítő            jkv. hitelesítő 

 

 

……………………………………… 

Némethné Horváth Nikoletta 
a Humánerőforások Bizottság tagja 

jkv. hitelesítő 


