JEGYZŐKÖNYV
Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság,
Humánerőforrások Bizottság
rendkívüli, nyilvános, együttes üléséről
Az ülés helye:

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

Az ülés időpontja:

2020. február 13. 832 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Gazdálkodási Bizottság:

Bárányos József elnök
Csonka István bizottsági tag
Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag
Ivanics Imréné bizottsági tag
Döme Lászlóné bizottsági tag

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság:

Börcs Antal elnök
Horváth János Koppány bizottsági tag
Molnár Dániel bizottsági tag
Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag
Szabó Attila bizottsági tag

Humánerőforrások Bizottság:

Sulyokné Guba Judit elnök
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag
Varga Györgyné bizottsági tag

Az ülésről hiányzó bizottsági tag:

Balázs Péter

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Bálint Istvánné polgármester
Csörgöl Ákos alpolgármester
Fritz Gábor jegyző
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Dr. Hatos Ágnes Műszaki Iroda vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Dr. Tasnádi Márta könyvvizsgáló, Dr. TM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft.
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK vezetője
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ igazgatója
Patkóné Bátori Erzsébet Bicske Városi Óvoda vezetője
Bárányos József köszönti az együttes bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
Gazdálkodási Bizottság 5 fővel, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 fővel, a
Humánerőforrások Bizottság pedig 4 fővel határozatképes. Jelzi, hogy bizottságonként különkülön kell a döntéseket meghozniuk. Kéri, hogy elsőként a jegyzőkönyv-hitelesítőket
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válasszák meg. Elsőként a Gazdálkodási Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőjének személyére,
Ivanics Imrénére tesz javaslatot. Kéri, aki a bizottság tagjai közül egyetért a
jegyzőkönyvvezető személyével, az jelezze.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
14/2020. (II.13.) HATÁROZATA
a 2020. február 13. napján megtartott rendkívüli, nyilvános, együttes ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Ivanics Imrénét
megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Bárányos József másodikként kéri, aki a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság részéről
jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Attila személyével egyetért, jelezze.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága
24/2020. (II.13.) HATÁROZATA
a 2020. február 13. napján megtartott rendkívüli, nyilvános, együttes ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottsága
Szabó Attilát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
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Bárányos József a Humánerőforrások Bizottság részéről kéri, aki Dr. Lovasné Báder Katalint
jegyzőkönyv-hitelesítőként támogatja, kézfelemeléssel 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
Az elfogadott döntés:
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
8/2020. (II.13.) HATÁROZATA
a 2020. február 13. napján megtartott rendkívüli, nyilvános, együttes ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének megválasztásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága Dr.
Lovasné Báder Katalint megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Bárányos József ezt követően jelzi, hogy a napirendet teszi fel szavazásra. Megkérdezi, van-e
valakinek javaslata, észrevétele a kiküldött napirendhez kapcsolódóan. Ismerteti, hogy három
napirendi pont van, amelyet közösen tárgyalnak a bizottságok, egy napirendet két bizottság és
további egy napirendet, pedig csak a Gazdálkodási Bizottság tárgyal. Elsőként a Gazdálkodási
Bizottság tagjait kéri, aki a napirendet elfogadja, jelezze.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
15/2020. (II.13.) HATÁROZATA
a 2020. február 13. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a
2020. február 13. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
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2. A Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023.
közötti időszakra
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
3. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
4. A Bicske Maraton megrendezéséről
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
5. Bicske Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről
(25. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József másodikként a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság napirendjeit, kéri,
aki elfogadja, jelezze.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága
25/2020. (II.13.) HATÁROZATA
a 2020. február 13. napi rendkívüli, nyilvános együttes ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottsága
a
2020. február 13. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
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2. A Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023.
közötti időszakra
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
3. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester

Bárányos József végül a Humánerőforrások Bizottság tagjait kéri fel a bizottság
napirendjének elfogadására.
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
Az elfogadott döntés:
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
9/2020. (II.13.) HATÁROZATA
a 2020. február 13. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a
2020. február 13. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
(27. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
2. A Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023.
közötti időszakra
(32. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
3. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
(33. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
4. A Bicske Maraton megrendezéséről
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
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1.) Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor ismerteti, hogy az első három napirend logikailag összefügg egymással.
Elsőként a 2019-es szokásos költségvetés módosítást tárgyalják a bizottságok. Ezt követően a
középtávú tervezésről szükséges döntést hozni, majd legvégül a 2020-as költségvetés
elfogadásáról kell dönteniük. Tájékoztatja a bizottságokat, hogy a képviselő-testületi döntések
- melyek kötelezettségvállalást tartalmaznak, illetve előirányzat módosítást vonnak maguk
után - alapján kerültek módosításra a költségvetési előirányzatok.
Bárányos József kérdezi, hogy a bizottsági tagok közül van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Ennek hiányában kéri, hogy szavazzanak. Elsőként a Gazdálkodási Bizottságot kéri, hogy
szavazzanak.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
16/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló
rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (…...) 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:
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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:
(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési
szervei 2019. évi költségvetésének
1. kiadási főösszegét
2. bevételi főösszegét

6 351 496 ezer forintban
6 351 496 ezer forintban

állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Költségvetési bevételek összege:
Költségvetési kiadások összege:
Költségvetési hiány összege:
finanszírozási bevételek összege
finanszírozási kiadások összege
belső finanszírozási összege
külső finanszírozás összege

2 854 002 ezer forint
6 343 478 ezer forint
3 489 476 ezer forint
3 497 494 ezer forint
8 018 ezer forint
3 497 494 ezer forint
0 ezer forint

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
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

4 184 485
4 184 485

ezer forintban
ezer forintban

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

520 059
520 059

ezer forintban
ezer forintban

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény
Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

129 656
129 656

ezer forintban
ezer forintban

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József
Attila utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

92 750
92 750

ezer forintban
ezer forintban
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állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas
Tagóvodája 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

175 546
175 546

ezer forintban
ezer forintban

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes
Művelődési
Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

116 033
116 033

ezer forintban
ezer forintban

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

36 704
36 704

ezer forintban
ezer forintban

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági
2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

375 346
375 346

Szervezet

ezer forintban
ezer forintban

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

212 837
212 837

ezer forintban
ezer forintban

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

331 745
331 745

ezer forintban
ezer forintban

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének

Sportlétesítmény

és
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

176 335
176 335

ezer forintban
ezer forintban

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
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2020. ………………
Fritz Gábor
jegyző

Bárányos József a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait kéri, hogy szavazzanak.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága
26/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (…...) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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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:
(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési
szervei 2019. évi költségvetésének
3. kiadási főösszegét
4. bevételi főösszegét

6 351 496 ezer forintban
6 351 496 ezer forintban

állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
8. Költségvetési bevételek összege:
9. Költségvetési kiadások összege:
10. Költségvetési hiány összege:
11. finanszírozási bevételek összege
12. finanszírozási kiadások összege
13. belső finanszírozási összege
14. külső finanszírozás összege

2 854 002 ezer forint
6 343 478 ezer forint
3 489 476 ezer forint
3 497 494 ezer forint
8 018 ezer forint
3 497 494 ezer forint
0 ezer forint

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
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

4 184 485
4 184 485

ezer forintban
ezer forintban

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

520 059
520 059

ezer forintban
ezer forintban

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény
Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

129 656
129 656

ezer forintban
ezer forintban

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József
Attila utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

92 750
92 750

ezer forintban
ezer forintban

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas
Tagóvodája 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

175 546
175 546

ezer forintban
ezer forintban

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes
Művelődési
Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

116 033
116 033

ezer forintban
ezer forintban

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

36 704
36 704

ezer forintban
ezer forintban

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági
2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

375 346
375 346

Szervezet

ezer forintban
ezer forintban

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

212 837
212 837

ezer forintban
ezer forintban

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”
(11)

Bicske

Város

331 745
331 745

Önkormányzat

ezer forintban
ezer forintban

Képviselő-testülete

Sportlétesítmény

és
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Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

176 335
176 335

ezer forintban
ezer forintban

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
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2020. ………………
Fritz Gábor
jegyző

Bárányos József kérdezi a Humánerőforrások Bizottságának tagjait, aki támogatja a
rendeletmódosítást, 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
Az elfogadott döntés:
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
10/2020. (II.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:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (…...) 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
rendelkezés lép:
(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési
szervei 2019. évi költségvetésének
5. kiadási főösszegét
6. bevételi főösszegét

6 351 496 ezer forintban
6 351 496 ezer forintban

állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint:
15. Költségvetési bevételek összege:
16. Költségvetési kiadások összege:
17. Költségvetési hiány összege:
18. finanszírozási bevételek összege
19. finanszírozási kiadások összege
20. belső finanszírozási összege
21. külső finanszírozás összege

2 854 002 ezer forint
6 343 478 ezer forint
3 489 476 ezer forint
3 497 494 ezer forint
8 018 ezer forint
3 497 494 ezer forint
0 ezer forint

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
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

4 184 485
4 184 485

ezer forintban
ezer forintban

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

520 059
520 059

ezer forintban
ezer forintban

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény
Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

129 656
129 656

ezer forintban
ezer forintban

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József
Attila utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

92 750
92 750

ezer forintban
ezer forintban

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas
Tagóvodája 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

175 546
175 546

ezer forintban
ezer forintban

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes
Művelődési
Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

116 033
116 033

ezer forintban
ezer forintban

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

36 704
36 704

ezer forintban
ezer forintban

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági
2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

375 346
375 346

Szervezet

ezer forintban
ezer forintban

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2019. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

212 837
212 837

ezer forintban
ezer forintban

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és
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Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

331 745
331 745

ezer forintban
ezer forintban

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.”

176 335
176 335

Sportlétesítmény

és

ezer forintban
ezer forintban

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
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2020. ………………
Fritz Gábor
jegyző

Az elfogadott rendelet-tervezet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

2.) Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023. közötti
időszakra
Előterjesztő: polgármester
Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy jogszabály kötelez a költségvetési
rendelet elfogadása előtt az előirányzatok várható összegének megállapítására. A jogszabályi
kötelezettségnek eleget téve elkészült az előterjesztés, a tervezett előirányzatokat a második
melléklet tartalmazza.
Bálint Istvánné polgármester 835 órakor megérkezik az együttes bizottsági ülésre.
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Bárányos József mielőtt megadná a szót a bizottsági tagoknak köszönti Bálint Istvánné
polgármestert, Csörgöl Ákos alpolgármestert, a megjelent intézményvezetőket és a kedves
kollégákat is.
Bárányos József kérdezi a bizottságok tagjaitól, van-e valakinek kérdése, észrevétele a
napirendhez kapcsolódóan. Nem lát jelentkezőt, ezért kéri a Gazdálkodási Bizottság tagjait,
aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
17/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023. közötti
időszakra
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése a 2020 - 2023.
közötti időszakra vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és
fizetési kötelezettségek 2020-2023. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg,
2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a
mellékletben meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.
Bárányos József: megkéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait, szavazzanak.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága
27/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023. közötti
időszakra
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú
tervezése a 2020 - 2023. közötti időszakra vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és
fizetési kötelezettségek 2020-2023. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg,
2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a
mellékletben meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.
Bárányos József: kéri a Humánerőforrások Bizottság tagjait, aki elfogadja a 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
Az elfogadott döntés:
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
11/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023. közötti
időszakra
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése a
2020 - 2023. közötti időszakra vonatkozó határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és
fizetési kötelezettségek 2020-2023. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a
határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg,
2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a
mellékletben meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3.) Napirendi pont
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
Bárányos József az előterjesztés ismertetésére felkéri Fritz Gábor jegyzőt.
Fritz Gábor elmondja, hogy az egész évet meghatározó napirendi pont kerül tárgyalásra,
hiszen az önkormányzat gazdálkodását alapjaiban ez a rendelet-tervezet fogja meghatározni.
Tájékoztatásul elmondja, ahogyan az előző években, úgy az idei évben is úgy alkották meg a
rendelet-tervezetet, hogy a legnagyobb figyelmet az önkormányzat, valamint az
önkormányzati intézmények működésének a szempontjaira fordították annak érdekében, hogy
minél magasabb színvonalon tudják biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amelyek részben a
kötelező feladatellátásból, részben pedig az önként vállalt feladatok ellátásából keletkeznek.
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy az önkormányzat az idei évben sem tervez hitelfelvételt,
ezen kívül több mint kétmilliárd forint jut beruházásra. Kéri, hogy támogassák a rendelettervezetet.
Bárányos József megköszöni a jegyzőnek a napirend ismertetését. Elmondja, hogy a
költségvetés főösszege 5 897 994 573,- Ft, tehát hatalmas összegről van szó. Amit
különösképpen szeretne kiemelni, az az, hogy ennek az összegnek a 40%-a beruházási és
fejlesztési kiadás, amelyből nagyságrendileg 1,4 milliárd forint EU-s támogatás. 250 millió
forint hazai támogatás, 500 millió forint körüli összeg önrészként szerepel, az egyéb kisebb
értékű programokra, támogatásokra pedig közel 120 millió forintot terveztek be a
költségvetésbe. Ez összességében megközelítőleg 2 milliárd 200 millió forint.
Úgy gondolja, hogy egy ilyen volumenű költségvetés, amely ilyen hatalmas mértében
tartalmaz fejlesztést és beruházási támogatást, az mindenképpen támogatásra érdemes.
Kérdezi polgármester asszonyt, kíván-e kiegészítést tenni.
Bálint Istvánné nemmel válaszol.
Bárányos József vitára bocsátja a költségvetési rendelet tervezetét. Megadja a szót Dr.
Bourgha Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgha Ossamah jelzi, hogy az egészségügyi ellátásra fordított összeggel kapcsolatban
szeretne kérdést feltenni. Elmondja, a tavalyi évben azt kérte tőlük az önkormányzat - az
adórendelet tárgyalása kapcsán-, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogyan tudná
támogatni az önkormányzat az egészségügyi alapellátást nyújtókat. Tájékoztatja a bizottsági
tagokat, hogy benyújtottak egy módosító javaslatot arra, hogy az önkormányzat által a
helyettesítő orvosnak havi rendszerességgel fizetett összeg kerüljön beépítésre a
költségvetésbe, így, ha sikerülne találni olyan állandó orvost, aki nem helyettesítéssel látná el
az adott körzetet, akkor ezt a beépített összeget, egyfajta támogatásként ki tudná fizetni neki
az önkormányzat, ezzel is vonzóbbá téve a jelenleg helyettesítéssel ellátott körzetet.
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Elmondja, hogy ő nem találja ezt a módosító javaslatot a költségvetésben és utalást sem talált
erre vonatkozóan. Tájékoztatja a bizottságokat, hogy azt szeretné/szerette volna elérni, hogy
az önkormányzat ezzel az összeggel támogassa azon orvosokat, akik hajlandóak lennének
Bicskére költözni és vállalni a bicskei emberek ellátását.
Bárányos József megköszöni a hozzászólást. Mielőtt Molnár Enikő Irodavezetőnek megadná
a szót, a bizottságok nevében tisztelettel köszönti Dr. Tasnádi Márta könyvvizsgálót. Megadja
a szót Molnár Enikőnek.
Molnár Enikő tájékoztatásul elmondja, hogy a 21. melléklet egészségügyi alapellátás és
fogorvosi alapellátás soron van 58 millió 401 ezer forint betervezve, ami természetesen a
háziorvosi és az ügyeleti pénz összege.
Dr. Bourgha Ossamah kérdezi, hogyan oszlik meg ez az összeg.
Molnár Enikő válaszában elmondja, hogy a tavalyi évben közel 16 millió forintot fizetett ki
az önkormányzat a háziorvosoknak. A bevételi oldalon ugyanakkor a finanszírozás egészét
megkapja az önkormányzat. Mivel senki nem lát a jövőbe ezért ő is csak a tavalyi számokkal
tudott tervezni az idei évi költségvetésben is.
Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek.
Fritz Gábor elmondja, ha jól emlékszik az adórendelet tárgyalásakor doktor úr
adómentességet szeretett volna kérni a háziorvos vállalkozóknak.
Dr. Bourgha Ossamah nemmel válaszol, véleménye szerint jegyző úr rosszul emlékszik.
Elmondja, hogy ő személy szerint adóeltörlést javasolt azoknak a háziorvosoknak, akik csak
és kizárólag háziorvoslással foglalkoznak. Tájékoztatja a bizottságokat, hogy hatan vannak
háziorvosok, de félreértés ne essék, ő nem magának kérte, hanem azon háziorvosoknak, akik
„csak és kizárólag” háziorvoslással foglalkoznak, más tevékenységük nincs. Úgy tudja, hogy
hatuk közül jelenleg ketten vannak ilyenek Bicskén. Elmondja, hogy ezt a javaslatát nem
fogadta el a képviselő-testület, de arra kérte az önkormányzat, hogy írja le milyen formában
lenne lehetőség a háziorvosok támogatására. Elmondja, hogy ezt is leírta, beadta, még sem
szerepel a költségvetési rendelet-tervezetben.
Bárányos József jelzi a jegyző felé, hogy ügyrendi kérdése lenne. Kérdezi Fritz Gábor
jegyzőt, hogy a képviselő úr által felvetett kérdés a költségvetés tárgyalásához kapcsolódik-e
szorosan vagy inkább az adórendelethez.
Fritz Gábor válaszában jelzi, amennyiben doktor úr a Htv. alapján azt szerette volna, hogy a
vállalkozó háziorvosnak - itt hívja fel a figyelmet arra, hogy a törvény nem enged különbséget
tenni arra vonatkozóan, hogy valaki csak és kizárólag háziorvosi tevékenységet lát el, vagy a
háziorvosi tevékenységen kívül más tevékenységet is ellát-e – szeretne adómentességet kérni
akkor ez a kérdés az adó témakörébe tartozik. Elmondja, hogy a törvény világosan kimondja,
annak lehet mentességet, illetve kedvezményt nyújtani, akinek a vállalkozási szintű adóalapja
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a 20 millió forintot nem haladja meg. Tájékoztatja a bizottságokat, hogy a doktor úr által
felvetett kérdés mindenféleképpen az adó témakörébe tartozik, amit majd az adórendelet
felülvizsgálatakor tud tárgyalni a képviselő-testület.
Dr. Bourgha Ossamah sérelmezi és felháborodásának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy
amikor az adórendeletre vonatkozóan nyújt be kedvezményre vonatkozó javaslatot, akkor azt
a választ kapja, hogy majd a költségvetési rendelet tárgyalásánál tudnak vele foglalkozni.
Amikor pedig a költségvetéssel kapcsolatban lenne módosító javaslata, akkor pedig azt a
választ kapja, hogy majd az adórendelet tárgyalásakor foglalkoznak a témával. Véleménye
szerint egyszerűbb lenne, ha azt mondanák, hogy nem akarják, hogy a bicskei lakosok
egészségügyi ellátása meg legyen oldva. Ezzel rövidre lehetne zárni a témát, akkor ő is
csendben maradna. Nem magának kéri, kérte a kedvezményeket eddig sem, hiszen ahogyan
az már köztudomású, ő már korábban felmondott, amiről jegyző úrnak és polgármester
asszonynak is tudomása van. Még egyszer kihangsúlyozza, hogy a kedvezményeket nem a
maga számára kéri, hanem a bicskei lakosok számára. Javasolja, ha már az önkormányzat azt
a 400 ezer forintot egyébként is kifizeti a helyettesítő háziorvos számára, akkor miért nem
lehet ezt az összeget az állandó ellátást elvállaló háziorvos számára, egyfajta támogatásként
odaadni.
Bárányos József figyelmezteti képviselő-társát az udvariasabb hangnem használatára jegyző
úr irányába.
Dr. Bourgha Ossamah elmondja, hogy felháborodását nem jegyző úrnak, hanem Bárányos
képviselőnek címezte.
Bárányos József megadja a szót Bálint Istvánné polgármesternek.
Bálint Istvánné kérdezi a doktor urat, azon kívül, hogy beadta az írásos módosító javaslatát,
amely konkrétan 5 sor - véleménye szerint azért ezt a javaslatot kicsit komolyabban kellett
volna kezelni - .Ki kellett volna bővebben fejteni, hogy milyen pénzügyi vonzata lenne ennek
a javaslatnak a városra nézve, hiszen erre vonatkozóan az önkormányzat nem kapott
semmiféle anyagot.
Bárányos József megadja a válaszadás lehetőségét Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek,
egyben jelzi, hogy ebben a témában ez az utolsó felszólalása képviselő úrnak az SZMSZ
rendelkezéseinek megfelelően.
Dr. Bourgha Ossamah továbbra is azt tudja elmondani, hogy az említett összeg szerepel a
helyettesítő háziorvos szerződésében, hiszen ezt az összeget a város folyamatosan, hónaprólhónapra fizeti. Véleménye szerint ezzel a plusz összeggel vonzóvá lehetne tenni a jelenleg
helyettesítéssel ellátott háziorvosi praxist azon jelöltek számára, akik nem helyettesítési céllal
látnák el a megüresedett bicskei körzeteket és ide szeretnének jönni.
Bárányos József: Elmondja, hogy jelenleg is tárgyalásokat folytatnak az egyes
jelentkezőkkel, a tárgyalások folyamán pedig próbálják ténylegesen vonzóvá tenni a
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megüresedett bicskei praxisokat, ugyanakkor kérdezi Molnár Enikő irodavezetőt mondja el,
hogy milyen módon lehetne ezt, a doktor úr által javasolt összeget beépíteni a költségvetésbe.
Molnár Enikő válaszában elmondja, hogy egyedül a tartalék terhére lehetne ezt az összeget a
költségvetésbe betervezni, ugyanakkor tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 58 millió forint
véleménye szerint maradéktalanul fedezi mind a háziorvosi, mind pedig a fogorvosi
alapellátás megfelelő biztosítását.
Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót jegyző úrnak, ezt követően jelzi,
hogy lezárja a napirend felett a vitát.
Fritz Gábor jelzi, hogy ő sem kifejezetten a tárgyban fog megnyilatkozni. Elmondja, hogy
bizonyára doktor úr is olvasta az önkormányzat által közzétett pályázatot a Állami
Egészségügyi Ellátó Központ honlapján. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten próbálja
vonzóvá tenni a meghirdetett háziorvosi praxist, a pályázatba még a lakhatás biztosítását is
belefoglalták. Úgy gondolja, hogy a költségvetési rendelet az ehhez szükséges forrást
mindenképpen biztosítja, a részletek pedig majd az egyedi tárgyalások során fognak
kikristályosodni.
Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Véleménye szerint, ahogyan az a válaszból is
egyértelműen kiderül, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete elkötelezett a
tekintetben, hogy a bicskei lakosok a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesüljenek,
amennyiben lesz jelentkező a praxisok betöltésére. Kérdezi, van-e más témában hozzászólás a
költségvetéshez. Megadja a szót Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgha Ossamah jelzi, hogy még egy javaslatuk volt, mégpedig a kisgyermekek
oltásaihoz való hozzájárulással kapcsolatban. Tájékoztatásul elmondja, hogy hatalmas
összegekbe kerülnek az oltóanyagok, amelyekkel meg tudják védeni a csecsemőket,
kisgyermekeket. Javasolja, hogy különítsenek el egy kisebb összeget a költségvetésben arra az
esetre, ha egy szülő támogatást szeretne igényelni az önkormányzattól az oltás beadására.
Elmondja, hogy 30-40.000,- Ft egy-egy oltóanyag, amelyből a csemetéknek sokszor 3-4
adagot is be kell adni ahhoz, hogy a teljes védettség kialakuljon. Ehhez kéri az önkormányzat
támogatását.
Bárányos József
polgármesternek.

megköszöni

a

hozzászólást,

megadja

a

szót

Bálint

Istvánné

Bálint Istvánné: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Balázs Péter képviselőtársuk részéről
érkezett erre vonatkozó javaslat, a javaslatban a képviselő gyermekre lebontva kiszámolta azt
az összeget, amennyibe az önkormányzatnak egy-egy gyermek teljeskörű védettségének a
kialakítása kerülne. Elmondja, hogy jegyző úr konkrét kérése ezzel kapcsolatban az volt, hogy
fejtsék ki bővebben hány gyermeket érintene ez a kedvezmény és milyen költségvonzata
lenne az önkormányzatra nézve. Ezen kívül kiemeli, hogy még az ő alpolgármestersége alatt,
az ő javaslatára, az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten forrást biztosított azon szülők
számára, akik a ROTA vírus elleni védőoltást be szerették volna adatni gyermeküknek. Nem
21

szabad elfelejteni azt sem, hogy ez a védőoltás közel 70.000,- Ft-ba kerül gyermekenként.
Úgy gondolja, hogy a doktor úr által elmondottakkal az összes képviselő egyet ért,
ugyanakkor a javaslathoz továbbra is várják azt a szakmai háttéranyagot, ami alapján a
tervezet megvitatását követően ez beépíthető lenne a költségvetésbe.
Bárányos József megadja a válaszadás lehetőségét Dr. Bourgla Ossamah képviselőnek.
Dr. Bourgha Ossamah megköszöni polgármester asszony pozitív hozzáállását. Javasolja,
hogy különítsenek el a tartalék terhére erre a célra mondjuk 5 millió forintot a
költségvetésben, ezt követően pedig dolgozzák ki együtt a részleteket, hiszen számukra nem
állnak rendelkezésre a megfelelő statisztikák ahhoz, amiből erre vonatkozóan megfelelő
háttéranyagot tudnának készíteni.
Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, lenne egy kérdése. Doktor úrtól
szeretne kérdezi, méghozzá azt tud-e olyan bicskei családról, ahol a csecsemő a nem
kötelezően beadandó oltások hiánya miatt került veszélybe.
Dr. Bourgha Ossamah igennel válaszol. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy sajnos van ilyen
eset, hiszen agyhártyagyulladás folyamatosan van, felnőttek, gyerekek esetében egyaránt
előfordul.
Bárányos József megköszöni a választ. Véleménye szerint polgármester asszony válasza
kielégítő volt a felvetett kérdésre, problémára. Javasolja a vita lezárását. Mielőtt szavazásra
bocsátaná a költségvetési rendelet-tervezetet, kérdezi Tasnádi Márta könyvvizsgálót, kívánjae kiegészíteni az eddig elhangzottakat.
Dr. Tasnádi Márta jelzi, hogy természetesen itt az együttes bizottsági ülésen is elmondja a
szakmai véleményét a költségvetésről. Megköszöni a szót, köszönti polgármester asszonyt, a
bizottságok tagjait és az ülésen megjelenteket.
Elmondja, megvizsgálta a 2020. év költségvetés-tervezetét és nagy örömére szolgál, hogy az
idei évi költségvetés megalapozottan került megtervezésre és ami külön kiemelendő, hogy
jelenleg egyensúlyban van ezért mindenképpen elfogadásra ajánlja a költségvetést a
bizottságok számára.
Iványi Ferenc Tivadarné 857 órakor elhagyja az üléstermet.
Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Kéri, hogy most szavazzanak. A Gazdálkodási
Bizottság tagjait kérdezi elsőként. Kéri, aki a rendelet-tervezetet támogatja, jelezze.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
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Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
18/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet az
alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (II. .) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
7. 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban:

Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az
Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
8. 2.§

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

5 897 994 573
5 897 994 573

forintban
forintban

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

2 256 418 941 forint

b) költségvetési kiadások összege

5 879 207 950 forint
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c) költségvetési hiány összege

3 622 789 009 forint

d) finanszírozási bevételek összege

3 641 575 632 forint

e) finanszírozási kiadások összege

18 786 623 forint

f) belső finanszírozási összege
(költségvetési maradvány)
g) külső finanszírozás összege

3 641 575 632 forint
0 forint

(3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a
költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)
bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az
alábbiak szerint:
1. az 1. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási
célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget tartalmazza (2020 2023. évekre),
2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2020. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza,
3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2020. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza,
4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2020. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza,
5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai
Egység) és a Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza,
6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2020.
évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és
kiadásait tartalmazza,
8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és
kiadásait tartalmazza,
9. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2020. évi tervezett
költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
10. a 10 melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett
költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit
és kiadásait tartalmazza,
12. a 12. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza,
13. a 13. melléklet a Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza,
14. a 14. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza,
15. a 15. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza,
16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2020. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
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17. a 17. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha,
Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ,
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett előirányzatait
tartalmazza,
19. a 19. melléklet a Hivatal 2020. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
20. a 20. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók
alapján tartalmazza,
21. a 21. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók
alapján tartalmazza,
22. a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett
előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
23. a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett
előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
24. a 24. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett
előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza,
25. a 25. melléklet az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetés önként vállalt
feladatait tartalmazza,
26. a 26. melléklet az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetés kötelezően vállalt
feladatait tartalmazza,
27. a 27. melléklet az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetés államigazgatási
feladatköreit tartalmazza,
28. a 28. melléklet a 2020. évi tervezett támogatásokat tartalmazza,
29. a 29. melléklet a 2020. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
30. a 30. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
31. a 31. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett tartalék előirányzatát tartalmazza,
32. a 32. melléklet az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási
tételeit tartalmazza,
33. a 33. melléklet az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2020-2023.
közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza,
34. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza,
35. a 35. melléklet uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza,
36. a 36. melléklet 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
3.
3. §

(1)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.
(2)

3 699 823 089
3 699 823 089

forintban
forintban

A Képviselő-testület a Hivatal 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

515 081 587
515 081 587

forintban
forintban

állapítja meg.
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(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda
2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

123 688 105
123 688 105

Intézmény Bicske, Árpád utca 13.

forintban
forintban

(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2020.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

101 206 455
101 206 455

forintban
forintban

(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2020. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

184 857 142
184 857 142

forintban
forintban

(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi
Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Kultúrkúria 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

97 563 573
97 563 573

forintban
forintban

(7) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy
Károly Városi Könyvtár 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

36 974 087
36 974 087

forintban
forintban

(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

369 796 570
369 796 570

forintban
forintban

(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét

237 469 968

forintban
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b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

237 469 968

forintban

(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –
Kapcsolat Központ 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

339 328 038
339 328 038

forintban
forintban

(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

192 205 959
192 205 959

forintban
forintban

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt:
intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott
költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét,
és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási
előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek
feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat
felhasználási ütemterv alapján történik.
(4) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított
számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az
intézmények számfejtik.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat
számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra
jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a
Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
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5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi
esetekben biztosítja:
a) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra,
b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok,
részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai
között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
d) az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és
indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
e) a
jóváhagyott
céltartalékból
a
felhasználáshoz
kapcsolódó
kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg.
f) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény
68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt,
döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselőtestületet az alábbiak szerint tájékoztatja:
2020. január 1. – 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves
beszámolóval egyidejűleg, a 2020. július 1. – 2020. december 31. közötti időszakra
vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé
terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az
Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott
előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi
követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület
módosíthatja.
(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a
képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi
támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az
intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos
feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás
dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A
határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e
döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés
hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselőtestület döntése szükséges.
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(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv
előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -),
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet
követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselőtestülethez kell címezni és az Önkormányzat Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes
indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a
költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem
eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség
vállalást.
(8) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok
előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások
és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására
együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó
munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell,
melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.
(9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester
átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon
belül a
28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások,
támogatások előirányzatai.
(10) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást
állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.
(11) A támogatás pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A
megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az
elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen
felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra
(adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati
intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A
pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles
elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz
eleget, a további támogatásból kizárja magát.
(13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást
folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de
legkésőbb 2020. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó
megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
(14) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette
igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel,
vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben
visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag
szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles
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fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell
lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szabályaira.
(16) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. és 30. mellékletben rögzített
feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a
soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja
költségvetési rendeletét.
6. § (1) A 2020. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi
juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli
juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre,
működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-,
felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát
a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a
költségvetési rendelet módosításáról.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és
egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat
költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére
esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget
vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról,
valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak
soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem
hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai
és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre,
figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43. §-ban foglaltakat.
(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2020. évre vonatkozóan
100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési
határidő lejárata után.
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5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles
vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés
költségeit.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében
folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat
rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselőtestület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok
megvalósításához külső források vonhatók be.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 36. melléklet
szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással
időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A
kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól
eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek
realizálásának ismeretében.
(5) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja
igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált
intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.
(6) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres
személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
9.§ (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 279
főben állapítja meg az alábbiak szerint:
1. Hivatal:
2. Önkormányzat:
3. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.:
4. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája:
5. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:
6. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ:
7. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár
8. Fiatalok Háza
1 fő
9. Bicske Városi Konyha:
10. Bicskei Gazdasági Szervezet:
11. Védőnők:
12. Bölcsőde:
13. Gondozási Központ:
14. Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
15. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

59 fő
2 fő
24 fő
20 fő
36 fő
10 fő
6 fő
23 fő
30 fő
7 fő
10 fő
15 fő
23 fő
13 fő
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Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 16-20. mellékletének
kiemelt sora tartalmazza.
(2)

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél illetményfizetés egységesen lakossági
folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg
úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig - amennyiben a
munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve
köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön.

(3)

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium
címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése
szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2020. évben a
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 eFt-ban határozza
meg, a cafeteria keretet bruttó 200 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi
bruttó 1eFt-ban határozza meg.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem
használhatók fel, kivéve Ávr. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a
Polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére
jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény
szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig
vállalhat kötelezettséget.
(5) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális
segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse
vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:
a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal
munkavállalónként 100 000,- Ft-ban
b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónként 50 000, - Ft-ban,
c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást
munkavállalónkként 20 000,- Ft-ban határozza meg.
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
11. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati
támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak
alapján történik.
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8. Záró rendelkezés
12. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2020. ………………
Fritz Gábor
jegyző

Bárányos József másodikként felkéri a Humánerőforrások Bizottság tagjai, aki támogatja a
rendelet-tervezet elfogadását, 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
Az elfogadott döntés:
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot
hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
12/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (II. .) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a
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következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
9. 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban:

Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az
Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
10. 2.§

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

5 897 994 573
5 897 994 573

forintban
forintban

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

2 256 418 941 forint

b) költségvetési kiadások összege

5 879 207 950 forint

c) költségvetési hiány összege

3 622 789 009 forint

d) finanszírozási bevételek összege

3 641 575 632 forint

e) finanszírozási kiadások összege

18 786 623 forint

f) belső finanszírozási összege
(költségvetési maradvány)
g) külső finanszírozás összege

3 641 575 632 forint
0 forint

(5) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a
költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)
bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az
alábbiak szerint:
37. az 1. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási
célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget tartalmazza (2020 2023. évekre),
38. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2020. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza,
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39. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2020. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza,
40. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2020. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza,
41. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai
Egység) és a Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza,
42. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2020.
évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
43. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és
kiadásait tartalmazza,
44. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és
kiadásait tartalmazza,
45. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2020. évi tervezett
költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
46. a 10 melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett
költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
47. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit
és kiadásait tartalmazza,
48. a 12. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza,
49. a 13. melléklet a Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza,
50. a 14. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza,
51. a 15. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza,
52. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2020. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
53. a 17. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha,
Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
54. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ,
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett előirányzatait
tartalmazza,
55. a 19. melléklet a Hivatal 2020. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
56. a 20. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók
alapján tartalmazza,
57. a 21. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók
alapján tartalmazza,
58. a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett
előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
59. a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett
előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
60. a 24. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett
előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza,
61. a 25. melléklet az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetés önként vállalt
feladatait tartalmazza,
62. a 26. melléklet az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetés kötelezően vállalt
feladatait tartalmazza,
63. a 27. melléklet az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetés államigazgatási
feladatköreit tartalmazza,
64. a 28. melléklet a 2020. évi tervezett támogatásokat tartalmazza,
65. a 29. melléklet a 2020. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
66. a 30. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
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67. a 31. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett tartalék előirányzatát tartalmazza,
68. a 32. melléklet az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási
tételeit tartalmazza,
69. a 33. melléklet az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2020-2023.
közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza,
70. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza,
71. a 35. melléklet uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza,
72. a 36. melléklet 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
3.
3. §

(1)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.
(2)

3 699 823 089
3 699 823 089

forintban
forintban

A Képviselő-testület a Hivatal 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

515 081 587
515 081 587

forintban
forintban

állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda
2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

123 688 105
123 688 105

Intézmény Bicske, Árpád utca 13.

forintban
forintban

(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2020.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

101 206 455
101 206 455

forintban
forintban

(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2020. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

184 857 142
184 857 142

forintban
forintban
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(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi
Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Kultúrkúria 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

97 563 573
97 563 573

forintban
forintban

(7) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy
Károly Városi Könyvtár 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

36 974 087
36 974 087

forintban
forintban

(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

369 796 570
369 796 570

forintban
forintban

(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

237 469 968
237 469 968

forintban
forintban

(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –
Kapcsolat Központ 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

339 328 038
339 328 038

forintban
forintban

(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

192 205 959
192 205 959

forintban
forintban

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt:
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intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben
költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.

meghatározott

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét,
és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási
előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek
feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat
felhasználási ütemterv alapján történik.
(4) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított
számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az
intézmények számfejtik.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat
számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra
jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a
Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi
esetekben biztosítja:
g) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra,
h) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok,
részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
i) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai
között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
j) az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és
indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
k) a
jóváhagyott
céltartalékból
a
felhasználáshoz
kapcsolódó
kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg.
l) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény
68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt,
döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselőtestületet az alábbiak szerint tájékoztatja:
2020. január 1. – 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves
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beszámolóval egyidejűleg, a 2020. július 1. – 2020. december 31. közötti időszakra
vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé
terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az
Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott
előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi
követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület
módosíthatja.
(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a
képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi
támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az
intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos
feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás
dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A
határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e
döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés
hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselőtestület döntése szükséges.
(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv
előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -),
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet
követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselőtestülethez kell címezni és az Önkormányzat Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes
indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a
költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem
eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség
vállalást.

(9) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok
előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások
és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására
együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó
munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell,
melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.
(9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester
átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon
belül a
28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások,
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támogatások előirányzatai.
(17) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást
állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.
(18) A támogatás pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A
megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az
elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen
felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra
(adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati
intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A
pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(19) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles
elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz
eleget, a további támogatásból kizárja magát.
(20) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást
folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de
legkésőbb 2020. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó
megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
(21) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette
igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel,
vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben
visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag
szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles
fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

(22) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell
lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szabályaira.
(23) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. és 30. mellékletben rögzített
feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a
soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja
költségvetési rendeletét.
6. § (1) A 2020. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi
juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli
juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre,
működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-,
felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát
a Képviselő-testület gyakorolja.
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(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a
költségvetési rendelet módosításáról.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
d) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és
egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
e) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat
költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére
esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
f) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget
vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(5) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról,
valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak
soron következő ülésén tájékoztatja.
(6) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem
hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai
és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre,
figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43. §-ban foglaltakat.

(7) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2020. évre vonatkozóan
100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési
határidő lejárata után.
5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles
vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés
költségeit.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében
folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat
rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselőtestület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok
megvalósításához külső források vonhatók be.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 36. melléklet
szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással
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időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A
kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól
eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek
realizálásának ismeretében.
(8) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja
igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált
intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.
(9) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres
személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
9.§ (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 279
főben állapítja meg az alábbiak szerint:
16. Hivatal:
17. Önkormányzat:
18. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.:
19. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája:
20. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:
21. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ:
22. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár
23. Fiatalok Háza
24. Bicske Városi Konyha:
25. Bicskei Gazdasági Szervezet:
26. Védőnők:
27. Bölcsőde:
28. Gondozási Központ:
29. Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
30. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

59 fő
2 fő
24 fő
20 fő
36 fő
10 fő
6 fő
1 fő
23 fő
30 fő
7 fő
10 fő
15 fő
23 fő
13 fő

Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 16-20. mellékletének
kiemelt sora tartalmazza.
(2)

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél illetményfizetés egységesen lakossági
folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg
úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig - amennyiben a
munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve
köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön.

(3)

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium
címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése
szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2020. évben a
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.
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10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 eFt-ban határozza
meg, a cafeteria keretet bruttó 200 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi
bruttó 1eFt-ban határozza meg.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem
használhatók fel, kivéve Ávr. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a
Polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére
jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(6) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény
szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig
vállalhat kötelezettséget.
(7) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális
segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse
vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:
d) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal
munkavállalónként 100 000,- Ft-ban
e) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónként 50 000, - Ft-ban,
f) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást
munkavállalónkként 20 000,- Ft-ban határozza meg.
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
11. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati
támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak
alapján történik.
8. Záró rendelkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2020. ………………
Fritz Gábor
jegyző
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Bárányos József: harmadikként felkéri a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagjait a
szavazásra.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága
28/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés
Bizottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (II. .) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Gazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
11. 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban:

Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az
Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése
12. 2.§

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi
költségvetésének
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

5 897 994 573
5 897 994 573

forintban
forintban

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

2 256 418 941 forint

b) költségvetési kiadások összege

5 879 207 950 forint

c) költségvetési hiány összege

3 622 789 009 forint

d) finanszírozási bevételek összege

3 641 575 632 forint

e) finanszírozási kiadások összege

18 786 623 forint

f) belső finanszírozási összege
(költségvetési maradvány)
g) külső finanszírozás összege

3 641 575 632 forint
0 forint

(7) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a
költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
(8) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)
bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az
alábbiak szerint:
73. az 1. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási
célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget tartalmazza (2020 2023. évekre),
74. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2020. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza,
75. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2020. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza,
76. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2020. évi tervezett költségvetési
bevételeit és kiadásait tartalmazza,
77. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai
Egység) és a Fiatalok Háza 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza,
78. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2020.
évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
79. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és
kiadásait tartalmazza,
80. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és
kiadásait tartalmazza,
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81. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2020. évi tervezett
költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
82. a 10 melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett
költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
83. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit
és kiadásait tartalmazza,
84. a 12. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza,
85. a 13. melléklet a Hivatal 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait
tartalmazza,
86. a 14. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza,
87. a 15. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza,
88. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2020. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
89. a 17. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha,
Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
90. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ,
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi tervezett előirányzatait
tartalmazza,
91. a 19. melléklet a Hivatal 2020. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
92. a 20. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók
alapján tartalmazza,
93. a 21. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók
alapján tartalmazza,
94. a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett
előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
95. a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett
előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
96. a 24. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett
előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza,
97. a 25. melléklet az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetés önként vállalt
feladatait tartalmazza,
98. a 26. melléklet az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetés kötelezően vállalt
feladatait tartalmazza,
99. a 27. melléklet az Önkormányzat 2020. évi működési költségvetés államigazgatási
feladatköreit tartalmazza,
100. a 28. melléklet a 2020. évi tervezett támogatásokat tartalmazza,
101. a 29. melléklet a 2020. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
102. a 30. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
103. a 31. melléklet az Önkormányzat 2020. évi tervezett tartalék előirányzatát tartalmazza,
104. a 32. melléklet az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetési
kiadási tételeit tartalmazza,
105. a 33. melléklet az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2020-2023.
közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza,
106. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza,
107. a 35. melléklet uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza,
108. a 36. melléklet 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
3.
3. §

(1)

Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
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a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.
(2)

3 699 823 089
3 699 823 089

forintban
forintban

A Képviselő-testület a Hivatal 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét

515 081 587
515 081 587

forintban
forintban

állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda
2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

123 688 105
123 688 105

Intézmény Bicske, Árpád utca 13.

forintban
forintban

(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2020.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

101 206 455
101 206 455

forintban
forintban

(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2020. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

184 857 142
184 857 142

forintban
forintban

(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi
Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Kultúrkúria 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

97 563 573
97 563 573

forintban
forintban

(7) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy
Károly Városi Könyvtár 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

36 974 087
36 974 087

forintban
forintban
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(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági Szervezet 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

369 796 570
369 796 570

forintban
forintban

(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

237 469 968
237 469 968

forintban
forintban

(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –
Kapcsolat Központ 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

339 328 038
339 328 038

forintban
forintban

(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2020.
évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét
b) bevételi főösszegét
állapítja meg.

192 205 959
192 205 959

forintban
forintban

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt:
intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott
költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét,
és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási
előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek
feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat
felhasználási ütemterv alapján történik.
(4) A nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított
számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az
intézmények számfejtik.
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(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat
számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra
jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a
Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi
esetekben biztosítja:
m) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra,
n) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok,
részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
o) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai
között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
p) az általános tartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és
indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
q) a
jóváhagyott
céltartalékból
a
felhasználáshoz
kapcsolódó
kötelezettségvállalásokkal egyidejűleg.
r) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény
68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt,
döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselőtestületet az alábbiak szerint tájékoztatja:
2020. január 1. – 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves
beszámolóval egyidejűleg, a 2020. július 1. – 2020. december 31. közötti időszakra
vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé
terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az
Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott
előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi
követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület
módosíthatja.
(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a
képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi
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támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az
intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos
feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás
dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A
határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e
döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés
hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselőtestület döntése szükséges.
(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv
előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -),
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet
követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselőtestülethez kell címezni és az Önkormányzat Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes
indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a
költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem
eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség
vállalást.
(10) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok
előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások
és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására
együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó
munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell,
melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.
(9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester
átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon
belül a
28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások,
támogatások előirányzatai.
(24) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást
állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.
(25) A támogatás pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A
megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az
elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen
felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra
(adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati
intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A
pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(26) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles
elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz
eleget, a további támogatásból kizárja magát.
(27) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást
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folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de
legkésőbb 2020. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó
megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
(28) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette
igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel,
vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben
visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag
szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles
fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(29) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell
lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szabályaira.
(30) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. és 30. mellékletben rögzített
feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a
soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja
költségvetési rendeletét.
6. § (1) A 2020. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi
juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli
juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre,
működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-,
felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát
a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a
költségvetési rendelet módosításáról.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
g) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és
egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
h) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat
költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére
esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
i) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget
vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(8) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról,
valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak
soron következő ülésén tájékoztatja.
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(9) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem
hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai
és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre,
figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43. §-ban foglaltakat.
(10) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2020. évre vonatkozóan
100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési
határidő lejárata után.
5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles
vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés
költségeit.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében
folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat
rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselőtestület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok
megvalósításához külső források vonhatók be.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 36. melléklet
szerint állapítja meg.
(10) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással
időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A
kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól
eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek
realizálásának ismeretében.
(11) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja
igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált
intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.
(12) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres
személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
9.§ (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 279
főben állapítja meg az alábbiak szerint:
31. Hivatal:
32. Önkormányzat:
33. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.:
34. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája:

59 fő
2 fő
24 fő
20 fő
52

35. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:
36. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ:
37. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár
38. Fiatalok Háza
39. Bicske Városi Konyha:
40. Bicskei Gazdasági Szervezet:
41. Védőnők:
42. Bölcsőde:
43. Gondozási Központ:
44. Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
45. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető

36 fő
10 fő
6 fő
1 fő
23 fő
30 fő
7 fő
10 fő
15 fő
23 fő
13 fő

Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 16-20. mellékletének
kiemelt sora tartalmazza.
(2)

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél illetményfizetés egységesen lakossági
folyószámlára utalással történik. A dolgozók részére az illetmény utalásáról lehetőleg
úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig - amennyiben a
munkaszüneti napra esik a megelőző munkanapon - a közalkalmazott, illetve
köztisztviselő számláján jóváírásra kerüljön.

(3)

Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra – ideértve a prémium
címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetést is – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése
szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2020. évben a
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 eFt-ban határozza
meg, a cafeteria keretet bruttó 200 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi
bruttó 1eFt-ban határozza meg.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem
használhatók fel, kivéve Ávr. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a
Polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére
jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(8) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény
szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig
vállalhat kötelezettséget.
(9) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális
segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse
vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:
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g) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal
munkavállalónként 100 000,- Ft-ban
h) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónként 50 000, - Ft-ban,
i) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást
munkavállalónkként 20 000,- Ft-ban határozza meg.
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
11. §

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati
támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak
alapján történik.
8. Záró rendelkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bálint Istvánné
polgármester

Fritz Gábor
jegyző

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2020. ………………
Fritz Gábor
jegyző

Az elfogadott rendelet-tervezet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Iványi Ferenc Tivadarné 859 órakor visszajön a bizottsági ülésre.
Bárányos József megadja a szót Fritz Gábor jegyzőnek.
Fritz Gábor ismerteti, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete alapján
a Gazdálkodási Bizottságnak írásos véleményt kell formálnia, amelyet a költségvetési
rendelet-tervezet mellé kell csatolni, ezért felkéri Bárányos József bizottsági elnököt, hogy a
bizottság véleményét foglalja össze.
Bárányos József elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága jelen
állásfoglalásával ajánlja Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének rendelettervezetét a képviselő-testületnek megtárgyalásra, elfogadásra. Véleménye szerint a
költségvetési rendelet-tervezetben megvalósításra váró feladatokat a bizottság biztosítottnak
látja, úgy is, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatai a biztonságos működést nem
veszélyeztetik. Tájékoztatásul elmondja, hogy a gazdálkodás alapja az éves költségvetés,
ebből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelezően
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ellátandó és nem kötelezően ellátandó feladatait. Az ehhez szükséges forrásokat a
költségvetési rendelet-tervezet elkülönítetten tartalmazza. A szükséges forrásokat saját
bevételekből, valamint a központi költségvetés támogatásaiból teremti elő az önkormányzat.
A 2020-as költségvetés jelentős részét képezik az Európai Uniós források, ennek mértéke
körülbelül 1,4 milliárd forint. A pályázati pénzforrásokat - természetesen a
megvalósíthatóságuk miatt - az önkormányzatnak szükséges saját forrással is kiegészítenie.
Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel és nem fogadja el a
költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását sem, abban az esetben bizonyos
támogatásoknak a folyósítása felfüggesztésre kerül. Erről a tényről az önkormányzatnak
hivatalból tájékoztatnia kell a bizottságokat. Véleménye szerint, mivel mind a három bizottság
támogatta a 2020-as évre vonatkozó költségvetési-rendeletet ezért vélelmezi, hogy a
nyilvános képviselő-testületi ülésen ilyen problémával nem fognak szembesülni. A jelenlegi
tárgyalás alapját képező költségvetési-rendelet táblái a bizottság véleménye szerint azt
tükrözik, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete, valamint a költségvetési intézmények
gazdálkodása stabil, egyensúlya biztosított, amely tényt könyvvizsgáló asszony véleménye is
alátámasztott.
Kérdezi, a Gazdálkodási Bizottság tagjaitól, hogy az előbb ismertetett bizottsági véleményhez
kapcsolódó kérdés, észrevétel van-e. Nincs, ezért kéri a Gazdálkodási Bizottság tagjait, aki a
véleményt elfogadja, jelezze.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
19/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Bicske Város
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetről az alábbi véleményt
alkotta:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a pénzügyi
bizottság kiemelt, elsődleges feladataként nevesíti az éves költségvetési javaslat
véleményezését. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a polgármester a képviselőtestület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja a
pénzügyi bizottság írásos véleményét.
Bicske Város Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága jelen állásfoglalásával ajánlja Bicske
Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének rendelet-tervezetét a képviselő-testületnek
megtárgyalásra, elfogadásra.
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A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az
adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt
feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.
Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az
önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek
biztosítása.
Önkormányzatunk gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja
el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem
veszélyeztető önként vállalt feladatokat. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a
helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
Önkormányzatunk a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, valamint központi
költségvetési támogatásból teremti meg.
A 2020. évi költségvetés jelentős részét képezik az Európai Uniótól kapott támogatások. A
pályázati pénzforrások a beruházási megvalósítás érdekében kiegészítésre kerülnek több
projekt kapcsán.
Amennyiben az önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott
költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó
zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási
kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása
felfüggesztésre kerül.
A most tárgyalás előtt álló költségvetési rendelet-tervezet táblái azt tükrözik, hogy az
önkormányzat pénzügyi helyzete, valamint a költségvetési intézmények gazdálkodása stabil,
egyensúlya biztosított.
4.) Napirendi pont
A Bicske Maraton megrendezéséről
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József jelzi, hogy elérkeztek a 4. napirendi ponthoz, amely a Gazdálkodási,
valamint a Humánerőforrások Bizottságot érinti. Az előterjesztés ismertetésére felkéri Fritz
Gábor jegyzőt.
Fritz Gábor ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Rendhagyó Kulturális Egyesület
Sport szakosztály vezetője megkereste polgármester asszonyt és azzal a kéréssel fordult az
önkormányzat felé, hogy támogassa a Bicske Maraton megrendezését. Tájékoztatja a
bizottságokat, hogy a Gazdálkodási Bizottságot annyiban érinti ez az előterjesztés, hogy
pénzügyi kötelezettségvállalást tartalmaz, vagyis, ha a kérelemnek helyt ad a képviselőtestület akkor a mentőszolgálat biztosítása az önkormányzat feladata lenne. Erre
természetesen kértek be árajánlatot is, ennek költsége bruttó 120.000,- Ft lenne.
Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, van-e kérdése, észrevétele
valakinek. Nincs. Kéri, elsőként a Gazdálkodási Bizottság tagjai közül, aki támogatja a
határozati javaslatot, az jelezze.
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
20/2020. (II.13.) HATÁROZATA
A „Bicske Maraton” megrendezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja a „Bicske Maraton” megrendezéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a Rendhagyó Kulturális Egyesület (Székhely: 2456, Besnyő, Viola utca 1.)
kérelmének helyt ad és hozzájárulását adja a 2020. március 15. napján megtartandó,
Rendhagyó Kulturális Egyesület által szervezett „Bicske Maraton” rendezvény
megszervezéséhez,
2. az 1. pont szerinti rendezvény idejére mentőt biztosít, bruttó 120.000,- Ft költség
viselésével az önkormányzat saját költségvetésének terhére,
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti rendezvény megszervezése és
megtartása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás
megtételére.
Bárányos József kéri, aki a Humánerőforrások Bizottság részéről támogatja, 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
Az elfogadott döntés:
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
13/2020. (II.13.) HATÁROZATA
A „Bicske Maraton” megrendezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
elfogadásra javasolja a „Bicske Maraton” megrendezéséről szóló határozati javaslatot az
alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. a Rendhagyó Kulturális Egyesület (Székhely: 2456, Besnyő, Viola utca 1.)
kérelmének helyt ad és hozzájárulását adja a 2020. március 15. napján megtartandó,
Rendhagyó Kulturális Egyesület által szervezett „Bicske Maraton” rendezvény
megszervezéséhez,
2. az 1. pont szerinti rendezvény idejére mentőt biztosít, bruttó 120.000,- Ft költség
viselésével az önkormányzat saját költségvetésének terhére,
3. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti rendezvény megszervezése és
megtartása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás
megtételére.
Bárányos József elmondja, hogy az utolsó napirend csak a Gazdálkodási Bizottságot érinti.
5.) Bicske Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: polgármester
Bárányos József felkéri Fritz Gábor jegyzőt az ismertetésre.
Fritz Gábor tájékoztatja a bizottságot az előterjesztésről. Elmondja, hogy jogszabály kötelezi
arra az önkormányzatot, hogy a közbeszerzési tervet elfogadja. Tájékoztatja a bizottságot,
amennyiben az önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzési tervtől eltérően indít
közbeszerzést, akkor a tervet a későbbiekben módosítani szükséges.
Bárányos József megkérdezi, van-e kérdése a bizottság tagjainak. Nincs, ezért kéri,
szavazzanak.
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága
21/2020. (II.13.) HATÁROZATA
Bicske Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra
javasolja Bicske Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervéről szóló határozati
javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzata 2020. évi
összesített közbeszerzési tervét a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint
fogadja el.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bárányos József megköszöni a munkát és további napirendi pont hiányában a bizottságok
együttes ülését 905 órakor bezárja.

K.m.f.

Bárányos József
Gazdálkodási Bizottság elnöke

Börcs Antal
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság
elnöke

Sulyokné Guba Judit
Humánerőforrások Bizottság elnöke

Ivanics Imréné
a Gazdálkodási Bizottság tagja,
jkv. hitelesítő

Szabó Attila
a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság
tagja, jkv. hitelesítő

Dr. Lovasné Báder Katalin
a Humánerőforások Bizottság tagja,
jkv. hitelesítő
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