JEGYZŐKÖNYV
a Humánerőforrások Bizottság
soros, nyilvános üléséről
Az ülés helye:

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

Az ülés időpontja:

2019. május 13. 10:00 óra

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Sulyokné Guba Judit elnök
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag
Máté János Szilárd bizottsági tag
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag
Hiányzó bizottsági tag:
Igari Léna bizottsági tag
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző
Ádámné Bacsó Erika a szervezési iroda vezetője
Molnár Enikő a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Szabó Ágnes Kapcsolat Központ intézményvezetője
Sulyokné Guba Judit megnyitja a bizottság, soros, nyilvános ülését. Megállapítja, hogy a
bizottság 4 fővel határozatképes. Felkéri Dr. Lovasné Báder Katalint a jegyzőkönyvhitelesítésére. Egyben javaslatot tesz a napirendek sorrendjének megváltoztatására úgy, hogy
kéri első napirendi pontként tárgyalni a meghirdetett ötös napirendi pontot. Kéri, aki a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyét támogatja, jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
71/2019. (V.13.) HATÁROZATA
a 2019. május 13. napi soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének
megválasztásáról
A Humánerőforrások Bizottság Dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság
tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Sulyokné Guba Judit: Kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze:
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
72/2019. (V.13.) HATÁROZATA
a 2019. május 13. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a
2019. május 13. napi soros, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati
rendeletek módosításáról
(115. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
2.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
(112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
3.) Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
4.) A 2018. évi zárszámadás megalkotásáról
(71. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
5.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
(113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
6.) A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a
központi orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
7.) A 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
8.) Bejelentések
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1.) Napirendi pont
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletek
módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Sulyokné Guba Judit felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésének ismertetésére.
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a képviselő-testület korábbi döntése alapján az
önkormányzat tulajdonában lévő 066 hrsz-ú „saját használatú út” megnevezésű ingatlant
Könyves Kálmán utca közterületre nevezte el, ezért a Könyves Kálmán utca egészségügyi
alapellátási körzetbe történő besorolása szükséges.
Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e valakinek kérdése, javaslata az
előterjesztéshez kapcsolódóan. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
73/2019. (V.13.) HATÁROZATA
a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2019. (____) önkormányzati rendelete
a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló
5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Fejér Megyei Kormányhivatal
Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
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„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Fejér Megyei Kormányhivatal
Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:”
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bicske, 2019.
Fritz Gábor
jegyző
Határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
74/2019. (V.13.) HATÁROZATA
a védőnői körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja a védőnői körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2019. (____) önkormányzati rendelete
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védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésben biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ - országos tisztifőorvos és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésben biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ - országos tisztifőorvos és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”
2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bicske, 2019.
Fritz Gábor
jegyző
Határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.
2.) Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Sulyokné Guba Judit: felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
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Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a javasolt előirányzat módosítás a képviselő-testület
döntéseinek megfelelően a normatív állami támogatás és az előirányzatok közötti
átcsoportosítást tartalmazza. Az előirányzatok főösszegét 6 480 eFt-al növelték mind a kiadási,
mind a bevételi oldalon. A rendelet tervezet a jogszabályi előírások szerint készült el.
Sulyokné Guba Judit: kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
75/2019. (V.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (…...) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

5 908 406 ezer forintban
5 908 406 ezer forintban

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
a) Költségvetési bevételek összege:
2 887 009 ezer forint
b) Költségvetési kiadások összege:
5 896 725 ezer forint
c) Költségvetési hiány összege:
3 009 716 ezer forint
d) finanszírozási bevételek összege
3 021 397 ezer forint
e) finanszírozási kiadások összege
11 681 ezer forint
f) belső finanszírozási összege
3 013 379 ezer forint
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g) külső finanszírozás összege

0 ezer forint

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
4 012 229
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 4 012 229
ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Bicskei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2018. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
443 247
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 443 247
ezer forintban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2018. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
116 528
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 116 528
ezer forintban
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2018. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
88 160
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 88 160
ezer forintban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
173 937
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 173 937
ezer forintban
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes
Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
120 210
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 120 210
ezer forintban
állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár
Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
37 152
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 37 152
ezer forintban
állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági
Szervezet 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
268 485
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 268 485
ezer forintban
állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
211 095
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 211 095
ezer forintban
állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ 2018. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
316 180
ezer forintban
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b) bevételi főösszegét 316 180
ezer forintban
állapítja meg.”
(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
121 183
ezer forintban
b) bevételi főösszegét 121 183
ezer forintban
állapítja meg.”
3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2019. ………………
Fritz Gábor
jegyző
Határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.
3. Napirendi pont
Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról
előterjesztő: polgármester
Sulyokné Guba Judit felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 110. § (2) bekezdés alapján a 2018. évi zárszámadással együtt szükséges elkészíteni a
vagyonkimutatást az önkormányzat vagyonállapotáról, amelyet a mellékelt táblázattal
terjesztenek a képviselő-testület elé.
Sulyokné Guba Judit kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
76/2019. (V.13.) HATÁROZATA
az önkormányzat vagyonállapotáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja az önkormányzat vagyonállapotáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról
készült vagyonkimutatást a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint
elfogadja.
Határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.
4. Napirendi pont
A 2018. évi zárszámadás megalkotásáról
előterjesztő: polgármester
Sulyokné Guba Judit felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a
költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási
rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről
és kiadásról el kell számolni. Az előterjesztés ezt tartalmazza.
Sulyokné Guba Judit kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
77/2019. (V.13.) HATÁROZATA
a 2018. évi zárszámadás megalkotásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja a 2018. évi zárszámadás megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
…/2019. (….) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
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pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban
foglaltaknak megfelelően
5 928 543 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből

1.

a) 2 907 146 eFt költségvetési bevétellel
b) 3 021 397eFt finanszírozási bevétellel
2 449 834 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből
a) 2 438 153 eFt költségvetési kiadással
b) 11 681 eFt finanszírozási kiadással
hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi
és kiadási főösszegét:
2.

a) kiadási főösszegét
2 271 829
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
5 550 404
ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesített
bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
358 957
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
379 208
ezer forintban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda (Bicske, Árpád utca 13.) 2018. évi
költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
114 153
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
135 791
ezer forintban
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2018. évi
költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
71 796
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
71 796
ezer forintban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2018. évi
költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
153 728
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
153 728
ezer forintban
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési
Központ Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási
főösszegét:
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

78 021
120 188

ezer forintban
ezer forintban
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állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár
Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
30 503
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
30 503
ezer forintban
állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági Szervezet 2018. évi költségvetésének teljesített
bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
228 366
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
253 478
ezer forintban
állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2018. évi költségvetésének teljesített
bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
188 547
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
195 332
ezer forintban
állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat
Központ 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
244 402
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
308 395
ezer forintban
állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi
költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét:
a) kiadási főösszegét
107 664
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
127 852
ezer forintban
állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület
(1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú táblázatban, bevételeit előirányzat –
csoportonként 14. számú táblázatban, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15.számú
táblázatban határozza meg.
(2) Az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2.-11. számú
mellékletben, az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a
12.számú mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét
közgazdasági tagolásban a 13.számú mellékletben határozza meg.
a) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények bevételeinek és
kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16.-18. számú mellékletben határozza
meg.
b) A Bicskei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati
funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 19. számú mellékletben határozza
meg.
c) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként
előirányzatát és azok teljesítését a 20-24. számú mellékletben határozza meg.
d) Az Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 25. számú
mellékletben határozza meg.
e) Az Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 26.
számú mellékletben határozza meg.
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f) Az Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 27. számú
mellékletben határozza meg.
(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások
előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. számú mellékletnek megfelelően
határozza meg.
(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és teljesítését
feladatonként a 29. számú, illetve 30. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. számú mellékletnek megfelelően
határozza meg.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetés
kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően határozza meg.
5. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek 2018 – 2021. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. számú melléklet
szerint határozza meg.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. számú melléklet
alapján határozza meg.
7. § A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait
a 35. számú melléklet alapján határozza meg.
8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek 2018. december 31. napi állapot
szerinti bemutatását a 36. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
9. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlegét a 37. számú
melléklet szerint határozza meg.
10.§ A Képviselő – testület az Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 38. számú
melléklet szerint határozza meg.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összesített maradvány-kimutatását a 39.
melléklet szerint határozza meg.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi összesített eredménykimutatását a 40.
melléklet szerint határozza meg.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a
41. melléklet szerint határozza meg.
14.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi auditált Költségvetési Beszámolóját
hagyja jóvá.
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II.14.) számú
önkormányzati rendelet.
Pálffy Károly
polgármester
Határozat melléklete jegyzőkönyv melléklete.

Fritz Gábor
jegyző
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5. Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
előterjesztő: polgármester
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Sulyokné Guba Judit felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a javasolt előirányzat módosítás a képviselő-testület
döntéseinek megfelelően az Európai Parlament tagjainak választására NVI által biztosított
pénzügyi fedezetet és az előirányzatok közötti átcsoportosítást tartalmazza. Az előirányzatok
főösszege 3 030 eFt-al növekedik mind a kiadási, mind a bevételi oldalon.
Sulyokné Guba Judit kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
78/2019. (V.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (…...) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének
c) kiadási főösszegét
d) bevételi főösszegét
állapítja meg.

5 626 880 ezer forintban
5 626 880 ezer forintban
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(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
h) Költségvetési bevételek összege:
2 148 173 ezer forint
i) Költségvetési kiadások összege:
5 618 862 ezer forint
j) Költségvetési hiány összege:
3 470 689 ezer forint
k) finanszírozási bevételek összege
3 478 707 ezer forint
l) finanszírozási kiadások összege
8 018 ezer forint
m) belső finanszírozási összege
3 478 707 ezer forint
n) külső finanszírozás összege
0 ezer forint
2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
3 495 697
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
3 495 697
ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
514 933
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
514 933
ezer forintban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2019.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
128 055
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
128 055
ezer forintban
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2019.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
92 712
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
92 712
ezer forintban
állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
176 634
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
176 634
ezer forintban
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
112 779
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
112 779
ezer forintban
állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
34 647
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
34 647
ezer forintban
állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági
Szervezet
2019.
évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
375 331
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
375 331
ezer forintban
állapítja meg.
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(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
216 140
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
216 140
ezer forintban
állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –
Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
307 285
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
307 285
ezer forintban
állapítja meg.”
(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2019.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
172 667
ezer forintban
b) bevételi főösszegét
172 667
ezer forintban
állapítja meg.”
3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2019. ………………
Fritz Gábor
jegyző
Határozat melléklete jegyzőkönyv melléklete.
6. Napirendi pont
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról, valamint a központi
orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos feladatellátási szerződésről
Előterjesztő: polgármester
Sulyokné Guba Judit felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel a szerződés
2019. augusztus 25. napjával lejár, a közbeszerzési eljárás megindítására és lebonyolítására az
érintett önkormányzatoknak szükséges megállapodást kötni arra vonatkozóan, hogy Bicske
Város Önkormányzatát bízzák meg a beszerzési feladatok ellátásával. Előterjesztés 3. számú
melléklete az együttműködési megállapodás. A megállapodás alapján nevezett települések
megállapodnak abban, hogy Bicske Város Önkormányzata a közbeszerzési ajánlati felhívást és
a közbeszerzési dokumentációt előkészíti és azt az együttműködési megállapodással együtt
megküldi az érintett önkormányzatok részére. A megállapodás aláírásával az önkormányzatok
egyben a közbeszerzési ajánlati felhívást is jóváhagyják, az abban foglaltakkal kapcsolatban
kifogást nem támasztanak. Két határozat meghozatala szükséges.
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Sulyokné Guba Judit kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
79/2019. (V.13.) HATÁROZATA
a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatására
vonatkozó együttműködési megállapodásról és ajánlati felhívásról szóló határozati javaslatot az
alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárás
lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodást és közbeszerzési ajánlati
felhívást a teljes közbeszerzési dokumentációval együtt a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja,
2. felhatalmazza a polgármestert a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési
eljárásának
lefolytatásához
szükséges
valamennyi
jognyilatkozat
és
kötelezettségvállalás – különösen az együttműködési megállapodás és az ajánlati
felhívás – aláírására.
Határozat mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
80/2019. (V.13.) HATÁROZATA
a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatellátási
szerződésről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos feladatellátási
szerződésről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatás működtetésére vonatkozó
feladatellátási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja,
2. felhatalmazza a polgármestert a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás működtetése
érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás – különösen a
feladatellátási szerződés – aláírására.
Határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.
7. Napirendi pont
A 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról
Sulyokné Guba Judit felkéri Vandlikné Lengyel Edit aljegyzőt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy az önkormányzat is megtartja megemlékezését a
Nemzeti Összetartozás Napjáról, amelyre 2019. június 2. napján (vasárnap) 10.45 órakor kerül
sor - a Református Egyház közreműködésével a református templomkertben. A
megemlékezésen az ünnepi beszédet Máté János református lelkész tartja. A programokon
közreműködnek a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a Szent László Általános Iskola
tanulói. A rendezvény megszervezéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezetéhez
javaslat, hogy az önkormányzat 300.000,- Ft keretösszeget biztosítson.
Sulyokné Guba Judit formai észrevétele, javaslata, hogy a határozati javaslatban a
rendezvénnyel kapcsolatos programok is szerepeljenek.
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
81/2019. (V.13.) HATÁROZATA
a 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja a 2019. évi Nemzeti Összetartozás Napjáról szóló határozati javaslatot az alábbiak
szerint:
1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából megrendezésére kerülő megemlékezésre 300.000, - Ft keretösszeget
biztosít a 2019. évi költségvetés kiemelt állami, önkormányzati ünnepek kerete terhére.
2. A megemlékezésen az ünnepi beszédet Máté János református lelkész tartja.
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3. A programon közreműködnek a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a Szent
László Általános Iskola tanulói.

8. Napirendi pont
Bejelentés
Sulyokné Guba Judit megköszönte a részvételt és a közös munkát, majd bejelentés hiányában
a bizottság ülését 10.30 órakor bezárja.

K.m.f.

Sulyokné Guba Judit
Humánerőforrások Bizottság Elnöke

Dr. Lovasné Báder Katalin
Humánerőforrások Bizottság
részéről jkv. hitelesítő
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