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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendkívüli, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2021. július 27. (kedd) 8.00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Csonka István bizottsági tag 

Döme Lászlóné  bizottsági tag 

Ivanics Imréné  bizottsági tag 

  

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag       igazoltan távol 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor  jegyző 

Bálint Istvánné polgármester 

Molnár Enikő  Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Druzsin László Műszaki Iroda vezetője 

Schulmann Izabella ügyintéző 

S. Janek Réka             ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

  

 

Bárányos József köszönti a megjelenteket és 8.02 órakor megnyitja a szabályszerűen 

összehívott rendkívüli, nyilvános ülést. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. 

Felkéri Döme Lászlóné bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kéri, hogy aki a 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyével egyetért, jelezze. 

 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

19/2021. (VII.27.) HATÁROZATA 

 

a 2021. július 27. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés  

jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Döme 

Lászlónét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József megkérdezi, hogy a napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel. Nincs, 

ezért kéri, aki a kiküldött napirenddel egyetért, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

20/2021. (VII.27.) HATÁROZATA 

 

a 2021. július 27. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2021. július 27. napi rendkívüli, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. A Bicske, Aradi vértanúk u. 18. alatti helyiségcsoport bérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. A Bicske, 4209/83. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról       

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1.) Napirendi pont: A Bicske, Aradi vértanúk u. 18. alatti helyiségcsoport bérletéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József felkéri a jegyzőt, nyújtson tájékoztatást a bizottság tagjainak az 

előterjesztésről.  

 

Fritz Gábor tájékoztatja a bizottságot, hogy korábban már döntött a képviselő-testület az 

előterjesztésben szereplő jogviszonyról. Az érintett szervezet azonban benyújtott egy új 

kérelmet, amelyben azt kérte, hogy a szerződés időbeni hatályának a kezdete ne a szolgáltatói 

nyilvántartásba vételtől datálódjon, hanem módosuljon augusztus 1-jére. Ezzel a számlázási 

probléma is meg fog oldódni.   

 

Bárányos József megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel 

hiányában kéri, aki támogatja az előterjesztést, jelezze. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

21/2021. (VII.27.) HATÁROZATA 

 

a Bicske, Aradi vértanúk u. 18. alatti helyiségcsoport bérletéről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske, Aradi vértanúk u. 18. alatti helyiségcsoport bérletéről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 170/2020. (X. 30.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

„2. a tulajdonát képező bicskei 445 hrsz-ú ingatlant pályázati eljárás mellőzésével 5 

éves, határozott idejű bérleti jogviszony keretében biztosítja az 1. pont szerinti 

tevékenység ellátásához. A bérleti jogviszony kezdete 2021. augusztus 1. napja.” 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, valamint a szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

 

 

Határidő: 2021. augusztus 15. 

Felelős: Polgármester 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2.) Napirendi pont: A Bicske, 4209/83. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József felkéri a jegyzőt, nyújtson tájékoztatást a bizottság tagjainak az előterjesztés 

tartalmáról.  

 

Fritz Gábor ismerteti, hogy a több mint 7000 m2-es vasbeton építmény az Akácfa utcában 

található, amelyhez tartozik mintegy 1,5 ha terület is.  Jelezte, hogy mind a 2020-as, mind 

pedig a 2021-es költségvetési rendeletben is kijelölték elidegenítésre az ingatlant – erről 

kellene most dönteni. Hozzáteszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak 

vonatkoznak erre a területre, mivel a 25 millió Ft-ot meghaladja az értéke. Az igazságügyi 

szakértői szakvélemény 150,4 millióra értékelte az ingatlant.  Az elidegenítési folyamat során 
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ajánlattételi biztosítékot kell fizetniük az ajánlattevőknek, és a Hivatali Kapun keresztül 

meghatározott nyilatkozatot is kell tenniük vételi szándékukra vonatkozóan. Bárányos József 

kérdésére válaszként elmondja, hogy a szakértő által megállapított érték alatt nem lehet 

értékesíteni az ingatlant. 

 

Bárányos József megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

 

Bálint Istvánné polgármester hozzászólásában jelzi, hogy többször felmerült már, hogy az 

1980-as években épült ingatlanban esetleg önkormányzati lakásokat alakítsanak ki, de ez 

idáig nem sikerült forrást találni ennek a tervnek a megvalósítására. Elmondja, hogy volt már 

érdeklődés egy portugál befektető részéről az első épület hasznosítására, de a COVID 

közbeszólt, és elmaradt az ügy folytatása. 

Ennek kapcsán jelzi azt is, hogy az elmúlt 1,5 évben több beruházó, cég is jelezte fejlesztési 

szándékát a városban. Ez elsősorban a saját cégüket érinti, de ez által fejlődhet a település is.  

Az érintett ingatlan kapcsán kifejti, hogy sajnos azt nem tudják hasznosítani, de felelős 

gazdaként nem hagyhatja azt sem, hogy az az enyészeté legyen - ezért kívánják értékesíteni. 

A befolyt összeget pedig be kívánják fektetni esetleg másik ingatlanba, ingatlanokba.  

 

Bárányos József és Döme Lászlóné is jelzi, hogy támogatják a javaslatot, hiszen valóban az 

enyészeté az a terület jelenleg. 

 

Bálint Istvánné hozzáteszi, hogy a területet mindezek ellenére folyamatosan gondozni kell 

(pl. parlagfű mentesíteni) és elhagyatottsága révén veszélyeket is rejt magában. Rámutat, át 

kell engedni a lehetőséget olyannak, aki jól tudja azt hasznosítani.   

 

Bárányos József felkéri a tagokat, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

22/2021. (VII.27.) HATÁROZATA 

 

a Bicske, 4209/83. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske, 4209/83. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a tulajdonában álló bicskei 4209/83 hrsz-ú, kivett, építési terület megnevezésű 

ingatlant nyílt pályázati eljárásban elidegenítésre kijelöli, 
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2. az ingatlan minimális forgalmi értékét, vételárát Dr. Póczos Géza igazságügyi 

ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján 150,4 millió forintban határozza meg, 

 

3. vételi ajánlatot elektronikus úton, az önkormányzat hivatali kapuján keresztül fogad el, 

4. az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, 

a) ajánlati biztosíték – mely a nyertes ajánlattevő esetében a vételárba beszámít – a 

minimális vételár 10 %-a, 

b) az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejáratától számított 60 nap, 

c) a vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor, egy összegben kell megfizetni, 

d) a legalacsonyabb vételárnál alacsonyabb ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül 

érvénytelenné kell nyilvánítani, 

 

5. az értékesítésről szóló felhívást a helyi médiákban – Tv, honlap, újság – jelenteti meg. 

 

6. felkéri a jegyzőt, hogy az állami elővásárlás jogának gyakorlására vonatkozó 

nyilatkozatot a vagyonkezelőtől szerezze be, 

 

7. felhatalmazza a polgármestert, hogy a legmagasabb vételi ajánlatot benyújtó 

ajánlattevővel az adásvételi szerződést megkösse, 

 

 

Határidő: ajánlattételi határidő: az ajánlattételi felhívás honlapon való megjelentetésétől 

számított 90 nap. 

Felelős: Polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3.) Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József felkéri a jegyzőt, nyújtson tájékoztatást a bizottság tagjainak az 

előterjesztésről. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a szokásos negyedéves módosításról van szó. Az előterjesztés 

tartalmazza, hogy mely előirányzatok változnak. A könyvvizsgáló megvizsgálta és 

elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.  

 

Bárányos József megállapítja, hogy van átcsoportosítás a személyi juttatásoknál, a 

mukaadókat terhelő járulékoknál, a dologi kiadásoknál, és néhány, egyéb területen kisebb 

összegek esetében. Ezt követően megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
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Ivanics Imréné rákérdez, hogy a beruházások kapcsán miből adódik visszafizetési 

kötelezettség a Bicskei Egészségügyi Központ esetében. 

 

Bálint Istvánné elmondja, hogy a 2019. december 23-án megjelent kormányrendelet 

tartalmazza, hogy mekkora összeget lehet tervezésre fordítani. Nekik ez alatt az összeg alatt 

sikerült ezt teljesíteni, így a kettő közti különbözetet kellett visszafizetniük. 

 

Bárányos József további kérdés hiányában felkéri a tagokat, hogy aki támogatja az 

előterjesztést, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

23/2021. (VII.27.) HATÁROZATA 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

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

rendelete 

Bicske Város Önkormányzat 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 Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

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

Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 5 344 765 557 forintban 
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b) bevételi főösszegét 5 344 765 557 forintban 

állapítja meg. 

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

a) Költségvetési bevételek összege: 2 453 137 748 forint 

b) Költségvetési kiadások összege: 5 312 973 912 forint 

c) Költségvetési hiány összege: 2 859 836 164 forint 

d) finanszírozási bevételek összege: 2 891 627 809 forint 

e) finanszírozási kiadások összege: 31 791 645 forint 

f) belső finanszírozási összege: 2 891 627 809 forint 

g) külső finanszírozás összege: 0 ezer forint” 

2. § 

A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 3 081 051 277 forintban 

b) bevételi főösszegét: 3 081 051 277 forintban 

állapítja meg. 

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

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 451 777 772 forintban 

b) bevételi főösszegét: 451 777 772 forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 134 398 222 forintban 

b) bevételi főösszegét: 134 398 222 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 
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a) kiadási főösszegét: 198 912 979 forintban 

b) bevételi főösszegét: 198 912 979 forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 43 618 509 forintban 

b) bevételi főösszegét: 43 618 509 forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 342 362 333 forintban 

b) bevételi főösszegét: 342 362 333 forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 229 592 651 forintban 

b) bevételi főösszegét: 229 592 651 forintban 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 356 062 856 forintban 

b) bevételi főösszegét: 356 062 856 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 Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 3. melléklete 

helyébe a 3. melléklet lép. 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 

helyébe a 4. melléklet lép. 
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(5) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 

helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 6. melléklete 

helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 7. melléklete 

helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 8. melléklete 

helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 9. melléklete 

helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete 

helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 11. melléklete 

helyébe a 11. melléklet lép. 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 12. melléklete 

helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 13. melléklete 

helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 14. melléklete 

helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 15. melléklete 

helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 16. melléklete 

helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 17. melléklete 

helyébe a 17. melléklet lép. 
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(18) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 18. melléklete 

helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 19. melléklete 

helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 20. melléklete 

helyébe a 20. melléklet lép. 

(21) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 21. melléklete 

helyébe a 21. melléklet lép. 

(22) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete 

helyébe a 22. melléklet lép. 

(23) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 23. melléklete 

helyébe a 23. melléklet lép. 

(24) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 24. melléklete 

helyébe a 24. melléklet lép. 

(25) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 25. melléklete 

helyébe a 25. melléklet lép. 

(26) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 26. melléklete 

helyébe a 26. melléklet lép. 

(27) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 27. melléklete 

helyébe a 27. melléklet lép. 

(28) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 28. melléklete 

helyébe a 28. melléklet lép. 

(29) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 29. melléklete 

helyébe a 29. melléklet lép. 

(30) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 30. melléklete 

helyébe a 30. melléklet lép. 
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(31) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 31. melléklete 

helyébe a 31. melléklet lép. 

(32) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 32. melléklete 

helyébe a 32. melléklet lép. 

(33) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 33. melléklete 

helyébe a 33. melléklet lép. 

(34) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 34. melléklete 

helyébe a 34. melléklet lép. 

(35) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 35. melléklete 

helyébe a 35. melléklet lép. 

(36) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Bicske Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete 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, 2021. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Bárányos József: Megköszöni mindenkinek a munkáját a bizottság ülését 8.10-kor bezárja.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Bárányos József Döme Lászlóné 

Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


