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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2019. december 9. 1003 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin elnökhelyettes 

Balázs Péter bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Ádámné Bacsó Erika a szervezési iroda vezetője 

Molnár Enikő a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője 

Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

 

Sulyokné Guba Judit megnyitja a bizottság szabályszerűen összehívott rendes, nyilvános 

ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Balázs Pétert a 

jegyzőkönyv-hitelesítésére, egyben javaslatot tesz a napirendek sorrendjének 

megváltoztatására. Kéri, hogy első napirendi pontként a kiküldött négyes napirendi pontot 

tárgyalják. Kéri, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét támogatja, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.   

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

148/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

a 2019. december 9. napi rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság Balázs Pétert, a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 
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Sulyokné Guba Judit kéri, aki a módosított sorrendű napirenddel egyetért, kézfeltartással 

jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.   

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

149/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

a 2019. december 9. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2019. december 9. napi rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Bicske Városi Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

(269. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(276. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A védőnői körzetek módosításáról 

(255. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

(263. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bejelentések 

 

 

 

1.) Napirendi pont  

A Bicske Városi Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.  
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Fritz Gábor elmondja, hogy ez esetben jogszabály határozza meg, hogy a fenntartónak a 

fenntartásában lévő intézmény munkatervét véleményeznie kell. Tájékoztatja a bizottságot, 

hogy intézményvezető asszony megküldte határidőben a munkatervet, egyúttal felhívja a 

bizottság figyelmét, hogy ennél a napirendnél az SZMSZ alapján a bizottság átruházott 

hatáskörben dönt. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi intézményvezető asszonyt, kívánja-

e kiegészíteni a munkatervben leírtakat. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet köszöni a szót, nem kíván kiegészítéssel élni. 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e valakinek kérdése, javaslata az 

előterjesztéshez kapcsolódóan.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin kérdezi, van-e elég óvodapedagógus és dajka, hogyan állnak a 

tagóvodák létszámügyileg jelenleg. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet elmondja, hogy sajnos nincsen. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 

folyamatos működést állandó helyettesítésekkel, illetve a foglalkoztatott pedagógiai 

asszisztensek bevonásával tudják csak biztosítani. Két óvodapedagógust jelenleg más 

munkakörben foglalkoztatnak, viszont ők szeptemberre befejezik a tanulmányaikat, így 

bekerülnek a rendszerbe, ami természetesen jó hír. Ezen kívül az egyik dajka pedagógiai 

asszisztens végzettséget szerzett, ő nemrég kezdte meg a tanulmányait, amit az óvoda 

természetesen támogat. Összegzésképpen elmondja, hogy ezek alapján három 

óvodapedagógus-jelölt van most a rendszerben. Ezen kívül arról is tájékoztatja a bizottságot, 

hogy a létszámadatok alapján a gyermeklétszám jelenleg csökkenő tendenciát mutat, pontos 

adatokat természetesen majd csak a beiratkozást követően tud mondani. Amikor rendelkezésre 

állnak a pontos létszámadatok, akkor tudnak majd esetlegesen egy újabb óvodai csoport 

szüneteltetéséről tárgyalni. 

 

Balázs Péter érdeklődik, hogy a sérült, szellemileg akadályozott gyermekek fejlesztését 

hogyan tudja megoldani, biztosítani az óvoda. Elmondja, hogy ez a téma személyesen is érinti, 

mivel egyik családtagjának a gyermeke autista, neki a fejlesztését is a Kakas Tagóvodában 

látják el. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet válaszában elmondja, hogy a tagóvodákban több sérült gyermek 

fejlesztését is biztosítják, de ebben az esetben személy szerint is tudja, hogy kire gondol 

képviselő úr. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy ezen gyermek esetében most kapták meg a 

szakértői véleményt, amelynek alapján a gyermek a középsúlyos kategóriába került. 

Középsúlyos gyermekek fejlesztését - gyógypedagógus híján - már nem tudja ellátni az óvoda, 

ezügyben egyeztetnek az érintett gyermek szüleivel.   

 

Balázs Péter megköszöni a tájékoztatást. 

 

Sulyokné Guba Judit érdeklődik, hogy a tankötelezettséggel kapcsolatos változás hogyan 

érinti az óvodát. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet elmondja, hogy a változások elindítása, bevezetése mindig az első 

évben a legnehezebb. Tájékoztatja a bizottságot, hogy azok az óvodás gyermekek, akiket az 

óvoda eljuttatott a bizottsághoz, azok a gyermekek már rendelkeznek azzal a bizottsági 

szakvéleménnyel, ami alapján maradhatnak még egy évet az óvodában. A másik lehetséges út, 

amikor a szülő kérésére kerül az iskolaköteles gyermek a bizottság elé, itt az óvodapedagógusok 
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véleménye nem érvényesül, hiszen, ha a szülő nem kéri gyermeke bizottsági felülvizsgálatát, 

abban az esetben az óvoda nem tehet semmit, a gyermeknek iskolába kell mennie. 

 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi, hogy a költségvetési keretből, illetve az alapítványi 

támogatásból a tagóvodákban az év során nagyságrendileg milyen összegű beszerzéseket tudtak 

teljesíteni. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet tájékoztatja a bizottságot, hogy a költségvetésből felhasznált pontos 

összeget nem fogja tudni megmondani, de az alapítványi támogatásból 2 tagóvoda kapott 

50.000 Ft és 100.000 Ft körüli összeget. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást, ha nincs több észrevétel, kérdés, kéri, hogy 

szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

150/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

a Bicske Városi Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben véleményezési 

jogkörében eljárva a Bicske Városi Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó 

munkatervében foglaltakkal egyetért. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

Patkóné Bátori Erzsébet 10.25 órakor távozott a bizottsági ülésről. 

 

2.) Napirendi pont  

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt ismertesse a napirendi ponthoz kapcsolódó 

előterjesztést. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a rendeletmódosítás a települési lakásfenntartási támogatásra 

jogosult személyek körének a kibővítésére irányul, a jövedelemhatár az egyedül élők – akik a 

közhiteles nyilvántartás, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása alapján az 

adott lakcímre egyedül vannak bejelentve - esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-ára emelkedne. 
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Sulyokné Guba Judit kérdezi, hogy a 300% összegszerűen mennyit jelent. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy a 28.500 Ft háromszorosát, vagyis 85.500 Ft-ot. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a 

rendeletmódosítással kapcsolatban. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak a rendeletmódosítás 

elfogadásáról.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

151/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a települési 

támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

- Tervezet - 

 

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. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

„ (2) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy 

a) akinek 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,  

b) aki a polgárok személyi adatainak és lakcímének közhiteles nyilvántartása szerint egyedül él 

és havi jövedelme nem haladja meg az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300%-át és vagyonnal nem rendelkezik.” 

 

2. § A Rendelet 21.§-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki. 
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„(2a) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás 

összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.” 

 

 

 

3. § E rendelet a kihirdetését követően 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 

Bálint Istvánné      Fritz Gábor 

  polgármester           jegyző 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

3.) Napirendi pont 

A védőnői körzetek módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a bizottságot, hogy Szabó Ágnes intézményvezető asszony 

kérelemmel fordult az önkormányzat felé. Intézményvezető asszony az alacsony 

gyermeklétszámmal indokolta a rendeletmódosításra irányuló kérelmét, melyben kérte, hogy 

a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 1.b., 1.c., 1.d. évfolyamát válasszák külön, így ezek 

az osztályok az I. számú védőnői körzethez, míg az 1.a. évfolyam a II. számú védőnői 

körzethez tartozna a rendeletmódosítást követően.  

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

valakinek kérdése, javaslata a rendeletmódosítással kapcsolatban. Ha nincs, kéri, hogy 

szavazzanak a napirendről. 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

152/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

a védőnői körzetek módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a védőnői 

körzetek módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2019. (…….) önkormányzati rendelete 

 

a 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 

(továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Bálint Istvánné    Fritz Gábor 

 polgármester        jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került: 

Bicske, 2019. december …. 

 

 

 

 Fritz Gábor 

                                                                                                      jegyző 

 

 

 

4. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a javasolt előirányzat módosítás az állami támogatásokat és a 

képviselő-testület döntéseit tartalmazza. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Gazdálkodási 

Bizottság reggel tárgyalta a rendeletmódosítást és változtatás nélkül elfogadásra javasolta. 
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Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e 

valakinek kérdése, javaslata az előterjesztéshez kapcsolódóan. Ha nincs, kéri, hogy 

szavazzanak a rendeletmódosításról.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

153/2019. (XII.9.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet 

elfogadásra javasolja 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 

(tervezet) 

 

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 

rendelkezés lép: 

 

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

szervei 2019. évi költségvetésének  

 

a) kiadási főösszegét  5 911 604 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  5 911 604 ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

a) Költségvetési bevételek összege:   2 432 897 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   5 903 586 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:       3 470 689 ezer forint 

d) finanszírozási bevételek összege   3 478 707 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege                     8 018 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege                                 3 478 707 ezer forint 

g) külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 
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2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 753 124   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 753 124 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 519 390   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 519 390 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 129 636   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 129 636   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 92 750   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 92 750   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 671   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 671   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 113 068   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 113 068   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 35 950   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 35 950   ezer forintban 

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

2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 375 346   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 375 346   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 216 140   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 216 140   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

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

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 323 194   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 323 194   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 335   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 335   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. 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Sulyokné Guba Judit bejelentés hiányában megköszöni a bizottság tagjainak a részvételt és a 

közös munkát, a bizottság rendes, nyilvános ülését 1035 órakor bezárja. 

 

K.m.f 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit                                                               Balázs Péter 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

       részéről jkv. hitelesítő 


