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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti terem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. február 14. (hétfő) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Csonka István bizottsági tag 

Döme Lászlóné  bizottsági tag 

Ivanics Imréné  bizottsági tag 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag  

 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

-  

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Druzsin László Műszaki Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Dr. Tasnádi Márta könyvvizsgáló 

 

 

Bárányos József szeretettel köszönti a bizottság tagjait és a hivatal munkatársait. Megállapítja, 

hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére 

Ivanics Imréné személyében. Kéri, aki ezt támogatja az jelezze. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

1/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

A 2022. február 14. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés  

jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Ivanics Imrénét 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022.02.14. 

Felelős: elnök 

 

 

Bárányos József, kéri szavazzanak a napirendi pontokról. Kérdezi jegyző urat, hogy a kiküldött 

3 napirendi pontban van-e változás. 

 

Fritz Gábor nincs változás. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e kérdés észrevétel a napirendi pontokhoz. Nincs. Aki a 

napirendi pontokat elfogadja az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: 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 

2/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

A 2022. február 14. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2022. február 14. napi rendkívüli, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja 

el: 

 

 

1. Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Bicske Város Önkormányzata költségvetésének középtávú tervezése 2022 - 2025. 

évek közötti időszakra 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 



3 

 

Határidő: 2022.02.14. 

Felelős: elnök 

 

 

 

1. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

módosításáról 

(12. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József megkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor a napirendi pontok logikai sorrendben követik egymást, egymásra épülnek. Az 

első a 2021. évi költségvetés módosítás. Azt, hogy milyen előirányzatokat érint a változás 

részletesen felsorolták az előterjesztésben. Ha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor arra 

szívesen válaszol. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy a zártkerti programot megnyerték-e a 19 millió forinttal, 

valamint kérne egy rövid tájékoztatást a témával kapcsolatban. 

 

Molnár Enikő igen elnyerték. 

 

Druzsin László témája a zártkerti út fejlesztése és vadkerítés építése. 

 

Bárányos József köszöni és kérdezi, hogy van-e további kérdés. 

 

Dr. Bourgla Ossamah köszöni a szót. Kérdezi, hogy a 202 milliós iparűzési, illetve ingatlan 

adó az plusz bevétel-e. 

 

Fritz Gábor nem. Bicskén az építmény adó a magánszemélyek kommunális adóját váltotta 

2010 körül és az iparűzési adóra vonatkozó szabályozás sem változott. Tehát ezek nem extra 

adónemek. 

 

Dr. Bourgla Ossamah azért kérdezte mert úgy néz ki, mint ami növekedést mutat. 

 

Fritz Gábor az iparűzési adóban van mozgástér, mert ugye az attól függ, hogy hogyan teljesít 

a gazdaság. Építményadóban nagy eltérés nem szokott lenni, hiszen a négyzetméter az nem 

nagyon változik radikálisan egyik érvről a másikra. 

 

Dr. Bourgla Ossamah tehát akkor félreértette és nincs növekedés a bevételek terén. 

 

Fritz Gábor de van növekedés, de a szabályozás nem változott meg. A növekedés az 

kiszámíthatatlan. 

 

Dr. Bourgla Ossamah a napirendi pont a 2021. évi költségvetés módosítása és a tartalékok 

előirányzata 202 millió forint növekedést mutat. Erre vonatkozott a kérdése, hogy ez a 202 

millió forint az plusz bevétel-e. Az ipari adó az annyival nőtt a számításhoz képest vagy mi 

történt, nem teljesen érti. 

 

Fritz Gábor akkor rosszul értette a kérdést. Ez esetben a kérdésére a válasz igen. 
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Dr. Bourgla Ossamah tehát a számítotthoz képest 202 millió forinttal több. 

 

Fritz Gábor igen. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e még kérdés. Nincs. Akkor kéri, aki támogatja a határozati 

javaslatban foglaltakat az most jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: 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 

3/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) 

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. § 

A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) önkormányzati 

rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Bicske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2021. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 6 857 517 382 forintban  

b) bevételi főösszegét 6 857 517 382 forintban 

állapítja meg. 

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



5 

a) Költségvetési bevételek összege: 3 933 031 891 forint 

b) Költségvetési kiadások összege: 6 825 725 737 forint 

c) Költségvetési hiány összege: 2 892 693 846 forint 

d) finanszírozási bevételek összege: 2 924 485 491 forint 

e) finanszírozási kiadások összege: 31 791 645 forint 

f) belső finanszírozási összege: 2 924 485 491 forint 

g)  külső finanszírozás összege: 0 forint” 

2. § 

A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) önkormányzati 

rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 4 555 605 506 forintban 

b) bevételi főösszegét: 4 555 605 506 forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2021. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 452 006 719 forintban 

b) bevételi főösszegét: 452 006 719 forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 137 248 222 forintban 

b) bevételi főösszegét: 137 248 222 forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 110 231 258 forintban 

b) bevételi főösszegét: 110 231 258 forintban 

állapítja meg. 

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

2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 203 570 343 forintban 

b) bevételi főösszegét: 203 570 343 forintban 

állapítja meg. 

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

Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2021. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 199 112 979 forintban 

b) bevételi főösszegét: 199 112 979 forintban 

állapítja meg. 



6 

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

Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 46 317 683 forintban 

b) bevételi főösszegét: 46 317 683 forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2021. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 350 669 201 forintban 

b) bevételi főösszegét: 350 669 201 forintban 

állapítja meg. 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2021. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 236 670 136 forintban 

b) bevételi főösszegét: 236 670 136 forintban 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 372 897 978 forintban 

b) bevételi főösszegét: 372 897 978 forintban 

állapítja meg. 

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

Üzemeltető 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 193 187 357 forintban 

b) bevételi főösszegét: 193 187 357 forintban állapítja meg” 

3. § 

(1) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
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(8) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

(21) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. 

(22) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 

(23) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 

(24) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 

(25) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 
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(26) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép. 

(27) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép. 

(28) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép. 

(29) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép. 

(30) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép. 

(31) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép. 

(32) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép. 

(33) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép. 

(34) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép. 

(35) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép. 

(36) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 Polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2. Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata költségvetésének középtávú 

tervezése 2022 - 2025. évek közötti időszakra 

(14. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József átadja jegyző úrnak a szót. 

 

Fritz Gábor ahogyan arra már utalt a költségvetési rendelet megalkotása előtt szükség van 

jogszabályi előírás alapján, költségvetési évet követő 3 évre megbecsülni a várható bevételi és 

kiadási előirányzatok alakulását. Erről szól az előterjesztés. Fontos kiemelni, hogy hitelfelvételt 

nem terveznek, ha van további kérdés arra szívesen válaszol. 

 

Bárányos József jól látszik, hogy 4 évre szól a tervezet és ha megnézik az egyes 

számoszlopokat akkor nagy különbség nincs, tehát körülbelül az elkövetkezendő 4 évben 

hasonló bevételeket terveznek. Megnyitja a napirend felett a vitát.  

 

Dr. Bourgla Ossamah kérdezi, hogy a helyi adók az idei viszonylagos bevételeivel számol 

vagy az eredetileg tervezettel. 

 

Fritz Gábor tehát azt kérdezi doktor úr, hogy mi a tárgyév. 

 

Dr. Bourgla Ossamah igen. 

 

Fritz Gábor a tárgyév az a 2022-es év, ami igazából szintén a jövőbe látáson alapul, mert ugye 

nem tudják konkrétan, hogy az adóalanyok mennyit fognak fizetni. 

 

Dr. Bourgla Ossamah a spekuláció milyen számon alapul a 2020-ban tervezett 2021-es 

költségvetés vagy a most látott számokból. 

 

Fritz Gábor a most látott számokból egyértelműen. A 2022. évet meg se kéne jeleníteni, hanem 

csak az azt követő 3 év, amire jogszabályi kötelezettség alapján a becslést el kell végezni. A 

2022. évet csak azért jelenítették meg, hogy legyen a tisztelt bizottsági tagoknak 

összehasonlítási alapja. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e további kérdés. Nincs. Akkor szavazásra teszi fel, aki 

elfogadja az kéri jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: 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 

4/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata költségvetésének középtávú tervezése 2022 - 2025. évek 

közötti időszakra 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata költségvetésének középtávú tervezése 2022 - 2025. 

évek közötti időszakról szóló 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 2022-2025. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a 

határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg, 

2) felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az 

1. pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe. 

 

Határidő: 2022.02.14. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3. Napirendi pont: A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáról 

(13. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József jegyző úrnak adja át a szót. Arra kéri, hogy legyen szíves kicsit részletesebben 

megvilágítani azt a részét, amiben a képviselő-testületnek van mozgástere. 

 

Fritz Gábor a képviselő-testületnek mindenben van mozgástere, hiszen a képviselő-testület a 

jogalkotó. Amire elnök úr gondol a kötelezettségvállalással le nem fedett rész, körülbelül 300-

400 milliós nagyságrend. Megkéri Molnár Enikő irodavezető asszonyt legyen kedves ezt 

pontosan ismertetni. 

 

Molnár Enikő úgy gondolja, hogy az a beruházások a felújítások. A felújítások összege 

121 552 000 forint a beruházások pedig a 30. mellékletben tételesen fel vannak sorolva. Ezek 

a város fejlődését célozzák meg. A tartalékokba van egy kis mozgástér, de tulajdonképpen ott 

is tételesen minden fel van sorolva. Ami adott az a pályázati pénzösszegek, amiket meg kell 

valósítani. A támogatások azok az önként vállalt feladatok, ami belefért a költségvetésbe az 

előző év alapján került tervezésre. Az, hogy mire koncentrál a testület, a beruházásokra vagy a 

felújításokra azt évközben eldönti a testület. Tulajdonképpen, amik nagyon fontosak, azok az 

utak, a TOP-os pályázatok vagy az Inkubátor Ház projekt, ezekre ugye meg is vannak a pénzek. 

A Galagonyás kerékpárút 24 milliója azért került be, mert december hónapban visszakaptak 15 

millió forintot és 6 milliót, ami ugye az önrészt csökkenti. Tehát úgy látta az állam, hogy plusz 

támogatást ad hozzá. A városi kerékpárút az épületek energetikai korszerűsítése az 

tulajdonképpen megvalósult, de még van kifizetni való. A szegregált lakóterületek 

rehabilitációja a zártkerti program azt is decemberben kapták az összeget és van a 276 millió, 

ami nagyon fontos a város fejlődésében az a csapadékvíz elvezetése. Természetesen ez a 

bevételi és a kiadási oldalon is bekerült a tervezésbe. 

 

Bárányos József összefoglalva tehát kettő olyan táblázat van, ami erről szól. A 25-ös táblázat, 

ami az önként vállalt feladatok, ami 1,5 milliárd forint. Tehát ezt az összeget fordíthatja a város 

fejlesztésekre. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon szép összeg, ez majd 25 %-a a város 

költségvetésének. Könyvvizsgáló asszonyt szeretné kérdezi, hogy összeségében mi a 



11 

véleménye a költségvetésről, illetve, hogy a fejlesztési kiadások és a teljes költségvetés 

arányával kapcsolatban kíván-e valamit mondani. 

 

Dr. Tasnádi Márta csak nagyon röviden annyit mondana, hogy abszolút a meglévő 

dokumentumokon és az ismert tényeken alapul ez a költségvetés. Túl nagy játéktér nincs benne, 

de azért szerencsére nem csak a működésre sikerül költeni most már, hanem a felhalmozásra is 

úgyhogy nem kell hozzá hitelt felvenni. Ez a különböző összegű támogatások miatt is van, 

aminek az önrészét kell biztosítani, de ez is betervezésre került. Ettől függetlenül azt gondolja, 

hogy nagyon bázis alapon készült, tehát takarékoskodni kell, nagyon oda kell figyelni, viszont 

a tapasztalata az, hogy a költségvetés főösszege mindig jelentősen nő. Nyilván az ingatlan 

értékesítéstől függ, hogy a kifizetési oldalon mindent tudnak teljesíteni, de mivel a bevételi 

oldalon is mindig sok módosulás van működni fog a kiadási oldalnak a teljesítései is. 

 

Bárányos József köszöni szépen. Úgy gondolja, hogy a jegyző úr csapata ezt fegyelmezetten 

be is tartja, mert amikor elérkezik a zárszámadás pillanata, akkor mindig megállapíthatják, hogy 

ez a takarékos gazdálkodás megvalósult. Annak ellenére, hogy az ingatlan értékesítés vagy 

megvalósul vagy nem, ennek ellenére a többletbevételekből mégis csak biztosított Bicske város 

zavartalan működése úgy, hogy hitelfelvételre nincsen lehetőség és nincs is szükség. Nyilván 

1,5 milliárdból rengeteg a kötelezettség is, de ezek olyan kedves kötelezettségek, amelyek az 

elnyert pályázatok révén és az önerő biztosításával a bicskei lakosok javát fogják szolgálni. 

Kérdezi jegyző urat, hogy van-e valami kiegészíteni valója ezzel kapcsolatban. 

 

Fritz Gábor nincs, kéri, hogy támogassa a bizottság az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Bárányos József köszöni, kérdezi, hogy van-e esetleg valakinek kérdése. 

 

Dr. Bourgla Ossamah kérdezi, hogy van-e B verizó, ha továbbra sem sikerül az ingatlan 

eladásból bevételt realizálni. 

 

Fritz Gábor könyvvizsgáló asszony erre kívánt rámutatni, hogy nincs annyira kicentizve a 

bevételi oldal. Látható, hogy a bevételi oldal sem fix, mert egy becslésen alapul, a gazdaság 

teljesítő képességétől is jelentősen függ. A bevételi oldalt azt alul szokták becsülni, de ezt 

jogszabály elő is írja, óvatosság elvének hívja. Ha nem sikerül értékesíteni az ingatlant, amiről 

beszélnek, a költségvetésnek a kiadási oldala akkor sem kerül veszélybe. 

 

Dr. Bourgla Ossamah még egy kérdése lenne. Az óvoda épületnek az eladásra való tervezése 

szükséges lépés-e.  

 

Fritz Gábor ezt nem ő dönti el, hanem a képviselő-testület fogja eldönteni. A képviselő-testület 

még nem döntött a konkrét értékesítésről, úgy, mint például a „Szellemház” esetében, hogy 

kétszer is ki kellett írni a pályázatot. 

 

Bárányos József emlékei szerint ez a régi óvoda épülete és a szakképzési centrum érdeklődött 

utána egy tanoda létesítése céljából. Gyakorlatilag ez nem egy haszontalan eladás és beruházás 

lenne, hanem a Vajda János Technikumnak lenne ez egy tanműhelye. Tehát oktatási 

intézményből oktatási intézmény lenne. Ha ezt a célt tovább tudná szolgálni, hogy a bicskei 

fiatalok oktatásában szerepet játszik, ő tudná támogatni ezt az értékesítést. Kérdezi, hogy így 

elfogadható-e a válasz. 

 

Dr. Bourgla Ossamah nem tudta, hogy van egy cél az eladás mögött. Köszöni a választ. 
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Bárányos József kérdezi, hogy van-e még kérdés, ha nincs akkor ezekkel az irányszámokkal, 

aki támogatja, kéri kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: 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 

5/2022. (II.14.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet 

az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

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. Általános rendelkezések 

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 2022. évi költségvetése 

2. § 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5 065 284 482 forintban 

b) bevételi főösszegét 5 065 284 482 forintban 

állapítja meg. 

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



13 

a) költségvetési bevételek összege 2 722 883 126 forint 

b) költségvetési kiadások összege 5 032 426 850 forint 

c) költségvetési hiány összege 2 309 543 724 forint 

d) finanszírozási bevételek összege 2 342 401 356 forint 

e) finanszírozási kiadások összege 32 857 632 forint 

f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 342 401 356 forint  

g) külső finanszírozás összege 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 (2022 - 

2025. évekre), 

2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2022. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, 

3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2022. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, 

4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2022. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, 

5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Petőfi Művelődési Központ és a 

Fiatalok Háza, Bicskei Kultúrkúria) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, 

6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Nagy Károly Városi Könyvtár) 

2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, 

7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, 

8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, 

9. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2022. 

évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, 

10. a 10. melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett 

költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, 

11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazza, 

12. a 12. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait 

tartalmazza, 

13. a 13. melléklet a Hivatal 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait 

tartalmazza, 

14. a 14. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza, 

15. a 15. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza, 

16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, 

17. a 17. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, 

Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, 

18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ, 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett előirányzatait 

tartalmazza, 

19. a 19. melléklet a Hivatal 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, 
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20. a 20. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók 

alapján tartalmazza, 

21. a 21. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók 

alapján tartalmazza, 

22. a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett 

előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, 

23. a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett 

előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, 

24. a 24. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett 

előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza, 

25. a 25. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés önként vállalt 

feladatait tartalmazza, 

26. a 26. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés kötelezően vállalt 

feladatait tartalmazza, 

27. a 27. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés államigazgatási 

feladatköreit tartalmazza, 

28. a 28. melléklet a 2022. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, 

29. a 29. melléklet a 2022. évi tervezett felújításokat tartalmazza, 

30. a 30. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza, 

31. a 31. melléklet az Önkormányzat 2022. 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 2022-2025. 

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 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza. 

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése 

3. § 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2 646 955 011 forintban 

b) bevételi főösszegét 2 646 955 011 forintban 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 505 760 742 forintban 

b) bevételi főösszegét 505 760 742 forintban 

állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2022. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 143 008 048 forintban 

b) bevételi főösszegét 143 008 048 forintban 

állapítja meg. 

(4) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2022. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 117 329 727 forintban 
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b) bevételi főösszegét 117 329 727 forintban 

állapítja meg. 

(5) A Képviselő-testület a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 193 174 480 forintban 

b) bevételi főösszegét 193 174 480 forintban 

állapítja meg. 

(6) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi 

Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Kultúrkúria 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 221 692 981 forintban 

b) bevételi főösszegét 221 692 981 forintban 

állapítja meg. 

(7) A Képviselő-testület a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly 

Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 53 365 347 forintban 

b) bevételi főösszegét 53 365 347 forintban 

állapítja meg. 

(8) A Képviselő-testület a Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 324 349 696 forintban 

b) bevételi főösszegét 324 349 696 forintban 

állapítja meg. 

(9) A Képviselő-testület a Bicske Városi Konyha 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 260 722 700 forintban 

b) bevételi főösszegét 260 722 700 forintban 

állapítja meg. 

(10) A Képviselő-testület az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 388 503 818 forintban 

b) bevételi főösszegét 388 503 818 forintban 

állapítja meg. 

(11) A Képviselő-testület a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 210 421 932 forintban 

b) bevételi főösszegét 210 421 932 forintban 

állapítja meg. 

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. 
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(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek 

feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási 

ütemterv alapján történik. 

(4) A rendszeres és 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: 

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 és céltartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és 

indokolt feladatokra történő átcsoportosításra, 

e) 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 Képviselő-testületet 

az alábbiak szerint tájékoztatja: 2022. január 1. – 2021. június 30. közötti időszakra 

vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, a 2022. július 1. – 2022. 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 
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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 Képviselő-testület 

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 Képviselő- testülethez kell címezni és a Hivatal 

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 2022. 

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 fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. 
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(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 2022. 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/A. §-ban foglaltakat. 

(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2022. 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. 
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(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan 

vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat rendelkezésére álló források 

felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok 

megvalósításának biztosít prioritást, amely célok megvalósításához külső források vonhatók be. 

(3) Az Önkormányzat 2022. 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 273 főben 

állapítja meg az alábbiak szerint: 

1. Hivatal: 59 fő 

2. Önkormányzat: 2 fő 

3. Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13.: 22 fő 

4. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája: 20 fő 

5. Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája: 32 fő 

6. BEMKK - Petőfi Művelődési Központ: 10 fő 

7. BEMKK – Nagy Károly Városi Könyvtár 6 fő 

8. Fiatalok Háza 1 fő 

9. Bicske Városi Konyha: 23 fő 

10. Bicskei Gazdasági Szervezet: 30 fő 

11. Védőnők: 7 fő 

12. Bölcsőde: 10 fő 

13. Gondozási Központ: 15 fő 

14. Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 23 fő 

15. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 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 
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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. § (2) bekezdése szerinti feltételek fennállása 

esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2022. 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 250 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi bruttó 1eFt 

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 munkavállalónkként 

100 000,- Ft-ban 

b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónkként 50 000, - Ft-ban, 

c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást 

munkavállalónkként 20 000,- Ft-ban határozza meg. 

11. § 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet 23. melléklet kiemelt állami és 

önkormányzati ünnepek jogcímen található összeg feletti rendelkezési jogára, és a polgármester 

által kiválasztott előadóművészek meghívására és zeneműsor megrendelésére. 

7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok 

12. § 

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás 

folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján történik. 

8. Záró rendelkezés 

13. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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 Bálint Istvánné  Fritz Gábor 

 polgármester                   jegyző 

 

 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Bárányos József nagyon szépen köszöni a munkáját mindenkinek az ülést 8:20 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Bárányos József Ivanincs Imréné 

Gazdálkodási Bizottság a Gazdálkodási Bizottság részéről 

elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


