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Előterjesztés 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. évi munkatervéről 

1. előterjesztés száma: 267/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: beérkezett javaslatok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30) önkormányzati rendelete 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

Bicske Város Önkormányzatának a Szervezési és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX. 
30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § (1) bekezdése alapján a 
képviselő-testületnek el kell fogadnia az éves munkatervét. 

A munkaterv-tervezetét a jegyző állítja össze, majd a polgármester terjeszti jóváhagyás céljából 
a képviselő-testület elé. 

A munkaterv összeállításához előzetes javaslatot tehetnek az SZMSZ 7. § (2) bekezdése alapján 
az alábbi szervek, személyek: 

a) a képviselő-testület tagjai, 
b) a képviselő-testület bizottságai, 
c) a térség országgyűlési képviselője, 
d) a Bicskei Rendőrkapitányság és a járási hivatal vezetője, 
e) a nemzetiségi önkormányzat, 
f) az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok vezetői, 
g) a városban működő civil szervezetek, egyházak, alapítványok, 
h) az önkormányzat területén működő cégek, vállalkozások képviselői, gazdasági 

érdekképviseleti szervek. 
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Az SZMSZ 7.§ (5) bekezdése szerint a képviselő-testület július és augusztus hónapban rendes 
ülést nem tervez. 
 

Az SZMSZ 44.§ (3) bekezdés 8. pontja alapján a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
véleményt nyilvánít a testületi munkatervekkel kapcsolatosan, illetve kezdeményezi valamely 
testületi hatáskörbe tartozó kérdés megvitatását, az abban való döntéshozatalt. 

Az SZMSZ a bizottságok vonatkozásában munkatervkészítési kötelezettséget nem ír elő. Az 
SZMSZ 39. § (1) bekezdése rendelkezik úgy, hogy a bizottságok a képviselő-testületi ülésekhez 
igazodóan, azt megelőzően tartják külön-külön vagy együttesen üléseiket. 

Az SZMSZ 7. § (7) bekezdése alapján a munkaterv elfogadásáról a képviselő-testület a 
megelőző év utolsó rendes ülésén dönt. 

 

A munkaterv összeállításához az alábbi javaslatok érkeztek: 

- 2020. február – március hónapban az „Év rendőre” díj vonatkozásában a szakmai 
felterjesztés alapján döntés. 

 
- 2020. június hónapban a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2019. évi beszámolója. 

 
- Nem tartalmi javaslatként: rendes, nyílt testületi ülések 17:00 órai kezdettel kerüljenek 

megtartásra 

 

Kérem a határozati javaslat jóváhagyását. 

 

Bicske, 2019. november 25. 

 Bálint Istvánné 
 polgármester 
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1. melléklet a 267/2019. előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a határozat 
mellékelte szerint fogadja el.  
 
 
Határidő:  2019. december 11. 
Felelős:  polgármester  
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1. melléklet a képviselő-testületi határozathoz 

 

2020. ÉVI RENDES ÜLÉSEK 
 

ÁLLANDÓ NAPIRENDEK 
 
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről, a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok és a képviselői bejelentések végrehajtásáról. 
 
2. A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről. 
 
3. A polgármester átruházott hatáskörében megállapított szociális támogatások. - zárt ülésen 
 
 

JANUÁR 29. 
 
1. Vagyonnyilatkozatok vizsgálatáért felelős bizottság beszámolója a képviselő-testületnek. 
 
2. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálata. 
 
3. Bicskei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálata. 
 
4. Esetleges további Együttműködési Megállapodások felülvizsgálata. 
 
5. Döntés 2020. március 15-i ünnepi programról. 
 
6. 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása 

(Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés 
szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi 
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi 
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 
A 2020. évi költségvetési rendelet benyújtási határideje 2020. február 15., ezért amennyiben a januári ülésre 
nem tudják elkészíteni a 2020. évi költségvetésről szóló előterjesztést, akkor rendkívüli ülést kell tartani.) 

 
7. Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2021-2023 évek 

közötti időszakra 
 
8. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 
9. A polgármester 2020. évi cafetéria juttatásának megállapítása. 
 
 

FEBRUÁR 26. 
 
1. A polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváhagyása. 



5 

 
2. Pályázati kiírás „Bicske a virágos város” címmel. 
 
3. Kapcsolat Központ 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolója. 
 
4. Döntés „Te szedd” akcióban történő részvételi szándékról – amennyiben a felhívás 

megjelenik. 
 
5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozóközszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves 
költségelszámolás elfogadásról szóló döntés. 

 
 

MÁRCIUS 25. 
 
1. Döntés a 2020. évi Bicskei Napok programjáról. 
 
2. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről szóló döntés. 
 
3. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatáról. 
 
4. Döntés az „Év Rendőre” kitüntetés adományozásáról. 
 
 

ÁPRILIS 29. 
 
1. Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Társaságainak 2019. évre vonatkozó éves 

gazdálkodási beszámolója. 
(Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft., Bicske Építő Kft., Zöld Bicske Nonprofit Kft.) 

 
2. Döntés a 2020. évi Pedagógusnapról. 
 
3. Bicskei Orvosi Ügyelet Bicske településre vonatkozó 2019. évi beszámolója. 
 
4. 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása. 

(Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, 
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet 
követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.) 

5. 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
 
6. Döntés kitüntető címek adományozásáról. 
 

- „Bicskéért” kitüntetés, - „Év Köztisztviselője”, 

- „Év Tűzoltója”,  
- „Bicske Város 2020. évi Egészségügyi és 

Szociális Díja”,  
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- „Bicske Város Sportjáért”, 
- „Bicske Város 2019. évi Oktatás- és 

Művelődésügyéért”, 
- „Bicske Város Díszpolgára”, - „Jó tanuló, jó sportoló” 
-  „Bicskéért Emlékérem”,  - „Kiemelkedő Munkáért”, 
- „Bicske Városáért Közösségi díj”,  - „Bicskéért Elismerő Oklevél” 

 
 

 

MÁJUS 27. 
 
1. A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetőjének Bicske településre vonatkozó 

2019. évi tűz elleni védekezésről szóló beszámolója. 
 
2. Semmelweis-napi program előkészítése. 
 
3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása. 
 
4. Civil szervezetek részére nyújtott 2019. évi támogatások elszámolása.  
 
5. A lakosság tájékoztatása Bicske környezeti állapotáról. 
 
 

JÚNIUS 24. 
 
1. 2020. augusztus 20-i ünnepség előkészítése. 
 
2. Szent Mihály-napi sokadalom programjának előkészítése. 
 
3. Döntés egyes önkormányzati rendeletek technikai dereguláció útján történő hatályon kívül 

helyezéséről. 
 
4. Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszoda használatának jóváhagyása. 
 
5. Döntés a 2020/2021 nevelési évben a Bicskei Városi Óvoda óvodai csoportszámának 

meghatározásáról 
 
6. A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének Bicske településre vonatkozó 2019. évi 

beszámolója. 
 
 

SZEPTEMBER 30. 
 
1. Tájékoztató Bicske Város Önkormányzat 2020. év I. félévi gazdálkodásáról. 
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2. Döntés 2020. október 6-i ünnepi programról. 
 
3. Döntés 2020. október 23-i megemlékezésről. 
 
4. 2020. évi költségvetés II. negyedévre vonatkozó rendelet módosítás. 
 
5. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz. 
 
6. Tájékoztató a pályázatok aktuális állapotáról. 
 
 

OKTÓBER 28. 
 
1. Adventi városi adománygyűjtő akció meghirdetése. 
 
2. Adventi programok jóváhagyása. 
 
3. 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 
 

4. Iskolai körzethatárok véleményezése. 
 
 

NOVEMBER 25. 
 
1. Döntés az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségéről. 
 
2. Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
 
3. 2021. évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert támogatásáról. 
 
4. Döntés a 2021. évi Városi disznóvágás rendezvény megszervezéséről. 
 
5. 2020. évi költségvetés III. negyedévre vonatkozó rendelet módosítás. 
 
6. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 
közzétételéről. 

 
7. Beszámoló a 20120. évi adóztatásról. 
 
8. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. 
 
9. Tájékoztató a pályázatok aktuális állapotáról. 
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Közmeghallgatás 
 
 
Tájékoztató a 2020. év eseményeiről 
 
 
 

DECEMBER 16. 
 
1. 2021. évi munkaterv elfogadása. 
 
2. Döntés Bicske Város Önkormányzat 2021. évi rendezvénytervéről. 
 
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséről. 
 
4. A polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása 2021. évre vonatkozóan 
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