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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Gazdálkodási Bizottság, Humánerőforrások Bizottság és 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

rendkívüli, nyilvános együttes üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem  

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja: 2020. július 16. 8.30 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

Gazdálkodási Bizottság: Bárányos József elnök 

 Csonka István bizottsági tag 

 Ivanics Imréné bizottsági tag 

 Döme Lászlóné bizottsági tag 

  

Humánerőforrások Bizottság: Sulyokné Guba Judit elnök 

 Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

 Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

 Varga Györgyné 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 

  

  

Az ülésről hiányzó bizottsági tag: Balázs Péter bizottsági tag 

 Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag 

  

 

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 

Dankó Anikó ügyintéző 

Dr. Tasnádi Márta könyvvizsgáló, Dr. TM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft. 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK vezetője 

Vincze Erzsébet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ igazgató helyettese  

Ónodi Szabó Lajos főépítész; Bicske Építő Kft. ügyvezetője 

Dr. Balogh Gyula igazgató, Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

Szoboszlai Enikő gazdasági igazgató, Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

 

Bárányos József köszönti az együttes bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

Gazdálkodási Bizottság 4 fővel, Humánerőforrások Bizottság 4 fővel, a Város- és 
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Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 fővel határozatképes. Kéri, hogy elsőként a jegyzőkönyv-

hitelesítőket válasszák meg. A Gazdálkodási Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőjének Csonka 

Istvánra személyére tesz javaslatot. Kéri, aki a bizottság tagjai közül egyetért a jegyzőkönyv-

hitelesítő személyével, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

30/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

 

a 2020. július 16. napján megtartott rendkívüli, nyilvános, együttes ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Csonka Istvánt 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József kéri a Város- és Vállakozásfejlesztés bizottság tagjait, aki Iványi Ferenc 

Tivadarnét elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek, 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  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

36/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a 2020. július 16. napján megtartott rendkívüli, nyilvános, együttes ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága Iványi Ferenc Tivadarnét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József kéri a Humánerőforrások bizottság tagjait, aki dr. Lovasné Báder Katalint 

elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek, jelezze. 
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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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

24/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

 

a 2020. július 16. napján megtartott rendkívüli, nyilvános, együttes ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága dr. 

Lovasné Báder Katalint megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Bárányos József a napirendi pontokat teszi fel szavazásra, jelzi, hogy bizottságonként külön-

külön kell a döntéseket meghozniuk. Kérdezi, hogy van-e kiegészítése valakinek a 

napirendekhez. Nincs. Kéri szavazzanak. 

 

Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

31/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a 2020. július 16. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2020. július 16. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

 

1.) Gazdasági Programról 

(56. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A 2019. évi zárszámadás megalkotásáról 

(110. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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3.) Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

(108. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges 

nyersanyagköltség és önköltség meghatározásáról és az intézményi étkezés 

térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

(63. sz. előterjesztés), (Humánerőforrások Bizottsággal közösen tárgyalja) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. 

(III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(65. sz. előterjesztés), (Humánerőforrások Bizottsággal közösen tárgyalja) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

6.) Bicske belterületi vízrendezési tanulmányterv készítéséről 

(123. sz. előterjesztés) (Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsággal közösen 

tárgyalja) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(122. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

(111. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi 

beszámolójának elfogadásáról  

(112. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) A Bicske Építő Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

(115. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) A Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról I. 

(93. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) A Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület részére nyújtott támogatás 

elszámolásáról II. 

(94. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz. 
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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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

25/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

 

a 2020. július 16. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2020. július 16. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

 

1.) Gazdasági Programról 

(56. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A 2019. évi zárszámadás megalkotásáról 

(110. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

(108. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges 

nyersanyagköltség és önköltség meghatározásáról és az intézményi étkezés 

térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

(63. sz. előterjesztés), (Gazdálkodási Bizottsággal közösen tárgyalja) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. 

(III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(65. sz. előterjesztés), (Gazdálkodási Bizottsággal közösen tárgyalja) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József: Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság szavaz. 

 

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  
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Az elfogadott döntés:  

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

  

37/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a 2020. július 16. napi rendkívüli, nyilvános együttes ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága a  

2020. július 16. napi rendkívüli, nyilvános, együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

 

1.) Gazdasági Programról 

(56. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A 2019. évi zárszámadás megalkotásáról 

(110. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

(108. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske belterületi vízrendezési tanulmányterv készítéséről 

(123. sz. előterjesztés) (Gazdálkodási Bizottsággal közösen tárgyalja) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József elnök tájékoztatást nyújt arról, hogy az első 3 napirendi pont mind a három 

bizottságot érinti. Azt követően olyan lesz, ami a Gazdálkodási Bizottságot, illetve egy másik 

bizottságot, majd a végén már csak a Gazdálkodási Bizottságot érintő napirendek maradnak. 

 

1.) Napirendi pont 

Gazdasági Programról 

 

Bárányos József megkéri jegyző urat ismertesse az első napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor jegyző úr elmondja, hogy a jogszabály arra kötelezi a képviselő-testületet, hogy 

az alakuló ülést követő hat hónapon belül alkossa meg a gazdasági programját, a vírushelyzet 

miatt most kerül bizottságok, illetve a képviselő-testület elé. Ez egy hosszú távú fejlesztési 

terv. A program az előterjesztés melléklete, amennyiben kérdés vagy észrevétel van kéri 

jelezzék. 

 

Bárányos József elnök úr megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy mint az látható a 

vezetői összefoglalóban, hat fő célkitűzésre került sor. Ezeket az elképzeléseket bontja ki 

maga a gazdasági program. Kérdezi van-e észrevétel vagy kérdés. 
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Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tag javaslattal él az átolvasást követően. A 22. oldalon 

az infrastruktúra 1.6-os pontnál javasolja átemelni a szociálpolitikai részbe az 1.13-ba azt a 

mondatot, hogy „Településünk újszülött lakói számára továbbra is biztosítjuk a települési 

támogatást.” A másik, amit javasol átírni a 27. oldalon a 14-es pontnál az utolsó bekezdés, 

ami az óvodát érinti. Elmondja, hogy ő ezt átfogalmazná. A változtatási javaslatait benyújtja 

papír alapon is. Illetve a 4. oldalra beemelné a születési támogatás fenntartását. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van -e kérdés az imént elhangzott módosításokkal 

kapcsolatban. Nincs. Jegyző urat kéri jegyezze ezeket a módosításokat. 

 

Molnár Dániel képviselő úgy gondolja, hogy egy 5 éves programnál egy pár hetes 

egyeztetésre lenne szükség ahhoz, hogy a programot komolyan vehetően készítsék el. Ez 

számára megdöbbentő, hogy ebben az anyagban, amit megkaptak az van, hogy már kikérték a 

véleményüket, pedig ez nem történt meg. Olyanok kerültek bele, hogy a turizmus fejlesztés az 

egyik legfontosabb és a leginkább a középpontba kell állítani, 2020-ban a korona-vírus után. 

Úgy gondolja, hogy ez egyeztetésre szorulna, hogy valóban ez a legfontosabb. Megköszöni a 

szót. 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő asszony észrevétellel él, miszerint a 3. oldalon az szerepel a 

fenntartható városi környezet kialakítása fejezetnél, hogy a régi áruház lebontása, kéri ennek 

átfogalmazását múlt időbe. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van esetleg ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, észrevétele. 

Nincs. Elmondja, hogy az elképzelések hat nagyobb pontban vannak megfogalmazva, ami az 

elkövetkezendő évek fejlesztéseit foglalja össze. Meglátása szerint a turisztika fejlesztésének 

egy csomó más hozadéka is van, ez hosszútávon elképzelhető, hogy a város fejlődéséhez 

vezethet. Úgy gondolja, hogy szinte minden regnáló képviselő- testületnek célja volt, hogy 

Bicske városát belerakja ebbe a turisztikai mozgásba. Az elmúlt időben a vírus helyzet 

mindenkinek nehéz volt, az egészségügynek, az oktatásnak a szociális szférának. Szerinte 

kiindulásnak jó a program, mert elvben felvázolja azokat a fő irányvonalakat, amit Bicske 

város fejleszteni kíván, aztán a valóság majd úgy is felülírja. Kéri Képviselő úr türelmét ez 

ügyben. Köszöni szépen. Nincs további hozzászólás. Kérdezi Képviselő urat, hogy maradhat 

változtatás nélkül ezzel a hat ponttal a program, vagy ha gondolja szívesen felteszi szavazásra 

az ő módosító javaslatával, hogy vegyék ki belőle. 

 

Molnár Dániel azt gondolja ez pont egy olyan dolog, ami egy vita alapját képezhetné. azt 

mondja, hogy szerinte a magas hozzáadott értékű munkahely teremtése lenne a legfontosabb 

célja Bicskének a következő 5 évben. 

 

Bárányos József elmondja, hogy ez szerepel a legelső pontban. Nem szó szerint, de 

munkahely teremtés és foglalkoztatás címen.  

 

Molnár Dániel ezzel kapcsolatban idéz, hogy az iskolarendszert ahhoz kell igazítani, hogy 

jellemzően Bicskén alacsony képzettségű munkaerőre van szükség és ehhez kell igazítani az 

általános és középiskolákat. Ezzel végképp nem ért egyet. Elmondja amennyiben szükséges, 

szívesen kikeresi ezt a részt, pontosítás kedvéért. 

 

Bárányos József elnök elmondja, hogy az általános iskola tekintetében teljesen indifferens 

hiszen abszolút nem ez a célja az általános iskolai oktatásnak, a szakképzésben pedig egy 

kijelölt irányvonalat követnek. Azokat a fiatalokat is piacképes tudáshoz kell juttatni, akik 

nem a magas hozzáadott értékű munkát fognak végezni. 

 



8 

Ivanics Imréné bizottsági tag reagálni szeretne erre a felvetésre. Elmondja, hogy ez egy 5 

éves terv, szerinte Bicske kitörési lehetősége a turizmusban van. Közel vannak a nagyvárosok, 

akik elvonzzák a munkaerőt, illetve a nagyobb vállalkozásokat elcsábítják. Nézzenek csak 

körbe Bicskén, itt van a Batthyányi kastély a Csillagvizsgáló épülete és még számos olyan 

turisztikai lehetőség, ami szinte alvó. 

 

Bárányos József kérdezi van e még valakinek hozzá fűzni valója. Nincs. Úgy tenné fel a 

napirendet szavazásra, hogy Iványi Ferenc Tivadarné és Sulyokné Guba Judit módosító 

javaslataival. Kéri a bizottságokat külön szavazzanak.  

 

Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

32/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020 – 2025. közötti Gazdasági 

Programjának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020 – 2025. közötti Gazdasági 

Programjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020-2025. közötti időszakra 

vonatkozó Gazdasági Programját a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklete szerint 

fogadja el. 

 

Határidő:  2020. július 16. 

Felelős:   polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

26/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020 – 2025. közötti Gazdasági 

Programjának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020 – 2025. közötti 

Gazdasági Programjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020-2025. közötti időszakra 

vonatkozó Gazdasági Programját a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklete szerint 

fogadja el. 

Határidő:  2020. július 16. 

Felelős:   polgármester 

 

Bárányos József elnök: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság szavaz: 

 

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  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

38/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020 – 2025. közötti Gazdasági 

Programjának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020 – 

2025. közötti Gazdasági Programjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020-2025. közötti időszakra 

vonatkozó Gazdasági Programját a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklete szerint 

fogadja el. 

Határidő:  2020. július 16. 

Felelős:   polgármester 

 

2.) Napirendi pont 

A 2019. évi zárszámadás megalkotásáról 

 

Bárányos József elnök úr kéri jegyző urat ismertesse az előterjesztést. 
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Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy mint az ismert, a költségvetés végrehajtásáról 

zárszámadási rendeletet kell alkotni a költségvetési évet követően. Jelenleg speciális szabály, 

hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell a képviselő-testületnek a 

zárszámadási rendeletét megalkotnia. Fontos, hogy a zárszámadási rendelet azonos szerkezeti 

struktúrában épül fel, mint a költségvetési rendelet. Könyvvizsgáló asszony megvizsgálta, 

elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet ebben a formában.  

 

Bárányos József köszönti dr. Tasnádi Márta könyvvizsgálót, kéri, amennyiben van 

kiegészíteni való ezzel kapcsolatban, jelezze. Nincs. Kérdezi a bizottságokat is, amennyiben 

van észrevétel a zárszámadással kapcsolatban jelezzék. Nincs. Kéri szavazzanak külön- külön. 

 

Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

33/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (….) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

 

 

„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 következőket rendeli el:”  

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési zárszámadását  

 

(1).    6 329 627 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből 

  

              a) 2 832 133 eFt költségvetési bevétellel 

              b) 3 497 494 eFt finanszírozási bevétellel 

 

  (2)   2 690 550 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből 

            a) 2 682 532 eFt költségvetési kiadással 
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                            b)      8 018 eFt finanszírozási kiadással 

             hagyja jóvá. 

 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

  

 

 

a) kiadási főösszegét 2 437 750   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 5 915 650 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 378 658   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 397 898 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 116 927   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 354 113   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 81 793   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 624   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 160 346   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 4 407   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi  költségvetésének 

teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 89 991   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 140 716   ezer forintban 

állapítja meg. 



12 

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

és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 29 930   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 040   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 2019. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 245 777   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 279 576   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 203 268   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 214 794   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási 

főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 276 389    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 315 620    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és 

kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 130 664    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 142 077    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

3. §  Az Önkormányzat Képviselő-testülete  

(1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú mellékletben, bevételeit előirányzat – 

csoportonként 14. számú táblázatban, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15. 

számú mellékletben határozza meg. 

(2) Az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2.-11. számú 

mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 12. számú mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. számú mellékletben határozza meg. 
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a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények 

bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16.-18. számú 

mellékletben határozza meg. 

b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését az 19. számú mellékletben határozza meg. 

c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését a 20-24. számú mellékletben határozza meg. 

d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 

25. számú mellékletben határozza meg. 

e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését 

a 26. számú mellékletben határozza meg. 

f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését 

a 27. számú mellékletben határozza meg. 

 

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 

előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és 

teljesítését feladatonként a 29. számú, illetve 30. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

 

4. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves 

elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

 

5. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek 2018.– 2021. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. számú melléklet 

szerint határozza meg. 

 

6. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. 

számú melléklet alapján határozza meg. 

 

7. § A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló 

feladatait a 35. számú melléklet alapján határozza meg. 

 

8.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. Az Önkormányzat részesedéseinek 2019. december 31. napi állapot szerinti 

bemutatását a 36. számú mellékletnek megfelelően határozza meg. 

 

9. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét a 37. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

 

10.§ A Képviselő – testület az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 38. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

 

11. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi összesített 

maradvány-kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg. 

 

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi összesített eredmény 

kimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg. 



14 

 

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 41. melléklet szerint határozza meg. 

 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

         (2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

  

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz:  

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

27/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadás megalkotásáról 

szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (….) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

 

 

„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
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pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”  

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési zárszámadását  

 

(1).    6 329 627 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből 

  

              a) 2 832 133 eFt költségvetési bevétellel 

              b) 3 497 494 eFt finanszírozási bevétellel 

 

  (2)   2 690 550 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből 

            a) 2 682 532 eFt költségvetési kiadással 

                            b)      8 018 eFt finanszírozási kiadással 

             hagyja jóvá. 

 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

  

 

 

a) kiadási főösszegét 2 437 750   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 5 915 650 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 378 658   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 397 898 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 116 927   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 354 113   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 81 793   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 624   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 
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a) kiadási főösszegét 160 346   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 4 407   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi  költségvetésének 

teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 89 991   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 140 716   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 29 930   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 040   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 2019. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 245 777   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 279 576   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 203 268   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 214 794   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási 

főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 276 389    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 315 620    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és 

kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 130 664    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 142 077    ezer forintban 
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állapítja meg. 

 

3. §  Az Önkormányzat Képviselő-testülete  

(1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú mellékletben, bevételeit előirányzat – 

csoportonként 14. számú táblázatban, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15. 

számú mellékletben határozza meg. 

(2) Az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2.-11. számú 

mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 12. számú mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. számú mellékletben határozza meg. 

g) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények 

bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16.-18. számú 

mellékletben határozza meg. 

h) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését az 19. számú mellékletben határozza meg. 

i) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését a 20-24. számú mellékletben határozza meg. 

j) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 

25. számú mellékletben határozza meg. 

k) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését 

a 26. számú mellékletben határozza meg. 

l) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését 

a 27. számú mellékletben határozza meg. 

 

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 

előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és 

teljesítését feladatonként a 29. számú, illetve 30. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

 

4. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves 

elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

 

5. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek 2018.– 2021. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. számú melléklet 

szerint határozza meg. 

 

6. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. 

számú melléklet alapján határozza meg. 

 

7. § A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló 

feladatait a 35. számú melléklet alapján határozza meg. 

 

8.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2. Az Önkormányzat részesedéseinek 2019. december 31. napi állapot szerinti 

bemutatását a 36. számú mellékletnek megfelelően határozza meg. 
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9. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét a 37. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

 

10.§ A Képviselő – testület az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 38. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

 

11. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi összesített 

maradvány-kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg. 

 

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi összesített eredmény 

kimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg. 
 

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 41. melléklet szerint határozza meg. 

 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

         (2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

  

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Bárányos József elnök: Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság szavaz: 

 

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  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

39/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet-

tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (….) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

 

 

„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 következőket rendeli el:”  

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési zárszámadását  

 

(1).    6 329 627 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből 

  

              a) 2 832 133 eFt költségvetési bevétellel 

              b) 3 497 494 eFt finanszírozási bevétellel 

 

  (2)   2 690 550 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből 

            a) 2 682 532 eFt költségvetési kiadással 

                            b)      8 018 eFt finanszírozási kiadással 

             hagyja jóvá. 

 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

  

 

 

a) kiadási főösszegét 2 437 750   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 5 915 650 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 378 658   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 397 898 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 116 927   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 354 113   ezer forintban 

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

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 81 793   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 624   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 160 346   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 4 407   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi  költségvetésének 

teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 89 991   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 140 716   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 29 930   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 040   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 2019. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 245 777   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 279 576   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 203 268   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 214 794   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási 

főösszegét: 
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a) kiadási főösszegét 276 389    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 315 620    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és 

kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 130 664    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 142 077    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

3. §  Az Önkormányzat Képviselő-testülete  

(1) Összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú mellékletben, bevételeit előirányzat – 

csoportonként 14. számú táblázatban, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15. 

számú mellékletben határozza meg. 

(2) Az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2.-11. számú 

mellékletben, Bicske Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 12. számú mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. számú mellékletben határozza meg. 

m) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények 

bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16.-18. számú 

mellékletben határozza meg. 

n) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését az 19. számú mellékletben határozza meg. 

o) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését a 20-24. számú mellékletben határozza meg. 

p) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 

25. számú mellékletben határozza meg. 

q) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését 

a 26. számú mellékletben határozza meg. 

r) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését 

a 27. számú mellékletben határozza meg. 

 

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások 

előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(4) Az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak előirányzatait és 

teljesítését feladatonként a 29. számú, illetve 30. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. számú mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

 

4. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának több éves 

elkötelezettséggel járó költségvetés kiadásának tételeit a 32. mellékletnek megfelelően 

határozza meg. 

 

5. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek 2018.– 2021. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. számú melléklet 

szerint határozza meg. 
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6. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. 

számú melléklet alapján határozza meg. 

 

7. § A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló 

feladatait a 35. számú melléklet alapján határozza meg. 

 

8.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

3. Az Önkormányzat részesedéseinek 2019. december 31. napi állapot szerinti 

bemutatását a 36. számú mellékletnek megfelelően határozza meg. 

 

9. § A Képviselő – testület az Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét a 37. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

 

10.§ A Képviselő – testület az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 38. számú 

melléklet szerint határozza meg. 

 

11. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi összesített 

maradvány-kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg. 

 

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi összesített eredmény 

kimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg. 
 

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi előirányzat 

felhasználási ütemtervet a 41. melléklet szerint határozza meg. 

 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

         (2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

  

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

3.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bárányos József elnök megkéri Jegyző urat ismertesse a napirendi pontot. 
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Fritz Gábor elmondja, hogy az idei év első költségvetési rendelet módosításáról van szó. 

Előirányzatok közötti átcsoportosítást tartalmaz a rendelet tervezet, sem a kiadási sem a 

bevételi előirányzatok nem növekednek. Könyvvizsgáló asszony ezt a rendelet tervezetet is 

megvizsgálta és elfogadásra javasolja. 

 

Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi van e kérdés észrevétel az 

előterjesztéssel kapcsolatban. Nincs. Kéri elsőként a Gazdálkodási Bizottságot szavazzon. 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

34/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításról szóló tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2020. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2020. évi költségvetésének  

 

1. kiadási főösszegét  6 336 218 423 forintban 

2. bevételi főösszegét  6 336 218 423 forintban 

állapítja meg. 

 

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

1. Költségvetési bevételek összege:   2 697 141 579 forint 
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2. Költségvetési kiadások összege:   6 317 431 800 forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 620 290 221 forint 

4. finanszírozási bevételek összege   3 639 076 844 forint 

5. finanszírozási kiadások összege                   18 786 623 forint 

6. belső finanszírozási összege                                 3 639 076 844 forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 4 146 999 645    forintban 

b) bevételi főösszegét 4 146 999 645 

 

   forintban 

állapítja meg. 

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

2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 515 224 352    forintban 

b) bevételi főösszegét 515 224 352 

 

   forintban 

állapítja meg. 

 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 123 193 981    forintban 

b) bevételi főösszegét 123 193 981    forintban 

állapítja meg. 

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

Attila utcai Tagóvodája 2020. évi költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét 100 811 155    forintban 

b) bevételi főösszegét 100 811 155    forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 184 361 842    forintban 

b) bevételi főösszegét 184 361 842    forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2020. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 84 812 718    forintban 

b) bevételi főösszegét 84 812 718    forintban 
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állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 718 392    forintban 

b) bevételi főösszegét 34 718 392    forintban 

állapítja meg. 

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

2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 369 796 570    forintban 

b) bevételi főösszegét 369 796 570    forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2020. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 237 219 968    forintban 

b) bevételi főösszegét 237 219 968    forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

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

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 351 523 841    forintban 

b) bevételi főösszegét 351 523 841    forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 187 555 959    forintban 

b) bevételi főösszegét 187 555 959    forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 
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Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

28/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. 

(II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2020. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2020. évi költségvetésének  

 

3. kiadási főösszegét  6 336 218 423 forintban 

4. bevételi főösszegét  6 336 218 423 forintban 

állapítja meg. 

 

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 
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8. Költségvetési bevételek összege:   2 697 141 579 forint 

9. Költségvetési kiadások összege:   6 317 431 800 forint 

10. Költségvetési hiány összege:       3 620 290 221 forint 

11. finanszírozási bevételek összege   3 639 076 844 forint 

12. finanszírozási kiadások összege                   18 786 623 forint 

13. belső finanszírozási összege                                 3 639 076 844 forint 

14. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 4 146 999 645    forintban 

b) bevételi főösszegét 4 146 999 645 

 

   forintban 

állapítja meg. 

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

2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 515 224 352    forintban 

b) bevételi főösszegét 515 224 352 

 

   forintban 

állapítja meg. 

 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 123 193 981    forintban 

b) bevételi főösszegét 123 193 981    forintban 

állapítja meg. 

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

Attila utcai Tagóvodája 2020. évi költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét 100 811 155    forintban 

b) bevételi főösszegét 100 811 155    forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 184 361 842    forintban 

b) bevételi főösszegét 184 361 842    forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2020. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 84 812 718    forintban 
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b) bevételi főösszegét 84 812 718    forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 718 392    forintban 

b) bevételi főösszegét 34 718 392    forintban 

állapítja meg. 

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

2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 369 796 570    forintban 

b) bevételi főösszegét 369 796 570    forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2020. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 237 219 968    forintban 

b) bevételi főösszegét 237 219 968    forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

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

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 351 523 841    forintban 

b) bevételi főösszegét 351 523 841    forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 187 555 959    forintban 

b) bevételi főösszegét 187 555 959    forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 
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Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Bárányos József elnök: Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság szavaz: 

 

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  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

40/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak 

szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2020. (…...) önkormányzati rendelete 

 

 

Bicske Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2020. évi költségvetésének  
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5. kiadási főösszegét  6 336 218 423 forintban 

6. bevételi főösszegét  6 336 218 423 forintban 

állapítja meg. 

 

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

15. Költségvetési bevételek összege:   2 697 141 579 forint 

16. Költségvetési kiadások összege:   6 317 431 800 forint 

17. Költségvetési hiány összege:       3 620 290 221 forint 

18. finanszírozási bevételek összege   3 639 076 844 forint 

19. finanszírozási kiadások összege                   18 786 623 forint 

20. belső finanszírozási összege                                 3 639 076 844 forint 

21. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 4 146 999 645    forintban 

b) bevételi főösszegét 4 146 999 645 

 

   forintban 

állapítja meg. 

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

2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 515 224 352    forintban 

b) bevételi főösszegét 515 224 352 

 

   forintban 

állapítja meg. 

 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 123 193 981    forintban 

b) bevételi főösszegét 123 193 981    forintban 

állapítja meg. 

 

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

Attila utcai Tagóvodája 2020. évi költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét 100 811 155    forintban 

b) bevételi főösszegét 100 811 155    forintban 

állapítja meg. 

 

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

Tagóvodája 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 184 361 842    forintban 
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b) bevételi főösszegét 184 361 842    forintban 

állapítja meg. 

 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2020. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 84 812 718    forintban 

b) bevételi főösszegét 84 812 718    forintban 

állapítja meg. 

 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 718 392    forintban 

b) bevételi főösszegét 34 718 392    forintban 

állapítja meg. 

 

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

2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 369 796 570    forintban 

b) bevételi főösszegét 369 796 570    forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2020. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 237 219 968    forintban 

b) bevételi főösszegét 237 219 968    forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

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

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 351 523 841    forintban 

b) bevételi főösszegét 351 523 841    forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2020. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 187 555 959    forintban 

b) bevételi főösszegét 187 555 959    forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 
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3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 

 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

 Bálint Istvánné      Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

4.) Napirendi pont 

Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításához szükséges nyersanyagköltség és 

önköltség meghatározásáról és az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról 

szóló 12/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Bárányos József elnök jelzi, hogy ezt a napirendi pontot a Gazdálkodási Bizottság és a 

Humánerőforrások Bizottság tárgyalja. Kéri jegyző urat ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző megköszöni a szót. Elmondja, hogy az intézményi étkezés térítési 

díjainak megállapításához minden évben meg kell állapítani a nyersanyag költséget, másrészt 

meg kell állapítani az önköltséget. Ezek alapján felül kell vizsgálni az intézményi étkezés 

térítési díjairól szóló rendeletet is. A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. 

Bicske Városi Konyha vezetőjének tájékoztatása alapján történt a nyersanyag költség és az 

önköltség megállapítása.  

 

Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a díjak minimális emelkedése a 

nyersanyag árak emelkedéséből adódik. Kéri, hogy amennyiben ezt így elfogadják 

szavazzanak.  

 

Fritz Gábor jegyző úr elmondja, hogy elsőként az intézmények nyersanyagköltség 

megállapításáról kell szavazni, majd az önköltség megállapításáról. 

 

Bárányos József kéri jegyző úr segítségét a határozati javaslatok felsorolásában, e szerint 

külön-külön szavaznak.  

 

Fritz Gábor első az óvoda és a bölcsőde nyersanyagköltség megállapítása. 

 

Bárányos József elnök: Gazdálkodási Bizottság szavaz: 
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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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

35/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

 

A Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ, Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ, Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ, Bölcsődei Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltsége:  

 

 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicske Városi 

Óvoda 
85,- 235,- 75,- 395,- 

Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ 

– Kapcsolat Központ 

Bölcsődei Szakmai 

Egység  

80,- 40,- 200,- 75,- 395,- 

Alkalmazottak 290,- 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős:     polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

29/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

 

A Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ, Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ, Bölcsődei Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltsége:  

 

 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicske Városi 

Óvoda 
85,- 235,- 75,- 395,- 

Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ 

– Kapcsolat Központ 

Bölcsődei Szakmai 

Egység  

80,- 40,- 200,- 75,- 395,- 

Alkalmazottak 290,- 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Fritz Gábor második az általános és a középiskolai étkezés nyersanyagköltségének 

megállapításáról szól. 

 

Bárányos József elnök: Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

36/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 
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Az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tekintetében: 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicskei 

Csokonai Vitéz 

Mihály Ált. 

Iskola 

95,- 260,- 80,- 435,- 

Felnőtt 

(vendég) 

étkezés rezsivel 

növelt összeg 

0,- 560,- 0,- 
560,- 

 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

30/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola tekintetében: 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicskei József 

Attila Általános 
95,- 260,- 80,- 435,- 
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Iskola 

Bicskei József 

Attila Speciális 

Szakiskola 

Iskola 

100,- 300,- 95,- 495,- 

Felnőtt 

(vendég) 

 étkezés 

rezsivel növelt 

összeg 

0,- 560,- 0,- 
560,- 

 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Fritz Gábor harmadik határozati javaslat a József Attila Általános Iskola és Speciális 

Szakiskola étkezési nyersanyagköltség megállapításáról szól. 

 

Bárányos József elnök: Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

37/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

 

Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola étkezés nyersanyagköltség 

megállapításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola tekintetében: 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicskei József 

Attila Általános 
95,- 260,- 80,- 435,- 
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Iskola 

Bicskei József 

Attila Speciális 

Szakiskola 

Iskola 

100,- 300,- 95,- 495,- 

Felnőtt 

(vendég) 

 étkezés 

rezsivel növelt 

összeg 

0,- 560,- 0,- 
560,- 

 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

31/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola étkezés nyersanyagköltség 

megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola étkezés 

nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A Bicskei József Attila Általános Iskola és Speciális Szakiskola tekintetében: 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicskei József 

Attila Általános 

Iskola 

95,- 260,- 80,- 435,- 

Bicskei József 

Attila Speciális 

Szakiskola 

Iskola 

100,- 300,- 95,- 495,- 
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Felnőtt 

(vendég) 

 étkezés 

rezsivel növelt 

összeg 

0,- 560,- 0,- 
560,- 

 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Fritz Gábor Gondozási Központ 

 

Bárányos József elnök: Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

38/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai 

Egység szociális étkeztetés tekintetében a nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység tekintetében: 

 

Intézmény  Nyersanyagköltség Ft  (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Kapcsolat 

Központ 

szociális 

étkezés rezsivel 

növelt összeg 

0,- 575,- 0,- 
575,- 

 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 
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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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

32/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai 

Egység szociális étkeztetés tekintetében a nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ, Kapcsolat – Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység tekintetében: 

 

Intézmény  Nyersanyagköltség Ft  (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Kapcsolat 

Központ 

szociális 

étkezés rezsivel 

növelt összeg 

0,- 575,- 0,- 
575,- 

 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az önköltség megállapításáról szóló határozati javaslatok fognak 

következni. Első a Bicske Városi Óvoda. 

 

Bárányos József elnök: Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

39/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 
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az óvodai intézményi étkezési térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az óvodai intézményi étkezési térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az 

étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége             620,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott             1 183,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)              1 539,- Ft 

(Számítási módszer: az V. határozat 1-3 melléklete) 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

33/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

az óvodai intézményi étkezési térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja az óvodai intézményi étkezési térítési díjak megállapításához szükséges 

önköltségről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az 

étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége             620,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott             1 183,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)              1 539,- Ft 

(Számítási módszer: az V. határozat 1-3 melléklete) 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Fritz Gábor következő a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a Bicskei József 

Attila Általános Iskola 
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Bárányos József elnök: Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

40/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

az általános iskolai intézményi étkezési térítési díjak megállapításához szükséges 

önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az általános iskolai intézményi étkezési térítési díjak megállapításához szükséges 

önköltségről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola és Bicskei József Attila Általános Iskola tekintetében az étkeztetés 

önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége                768,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)                  1 539,- Ft 

(Számítási módszer: az VI. határozat 1-2 melléklete) 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

34/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

az általános iskolai intézményi étkezési térítési díjak megállapításához szükséges 

önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja az általános iskolai intézményi étkezési térítési díjak megállapításához 

szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola és Bicskei József Attila Általános Iskola tekintetében az étkeztetés 

önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége                768,- Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)                  1 539,- Ft 

(Számítási módszer: az VI. határozat 1-2 melléklete) 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Fritz Gábor Bicskei József Attila Speciális Szakiskola  

 

Bárányos József elnök: Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

41/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola intézményi étkezési térítési díjak 

megállapításához szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola intézményi étkezési térítési díjak 

megállapításához szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei József Attila Speciális 

Szakiskola tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége 857,-Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)  1 539,- Ft 

(Számítási módszer: az VII. határozat 1-2 melléklete) 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

35/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola intézményi étkezési térítési díjak 

megállapításához szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a Bicskei József Attila Speciális Szakiskola intézményi étkezési térítési 

díjak megállapításához szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei József Attila Speciális 

Szakiskola tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége 857,-Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)  1 539,- Ft 

(Számítási módszer: az VII. határozat 1-2 melléklete) 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Fritz Gábor Gondozási Központ tekintetében az önköltség. 

 

Bárányos József elnök: Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

42/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 

Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat 

Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségéről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

   Szociális étkeztetés önköltsége                 1 327,- Ft 

(Számítási módszer: az VIII. határozat 1számú melléklete) 
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Határidő: 2019. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

36/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 

Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja a határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - 

Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségéről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

   Szociális étkeztetés önköltsége                 1 327,- Ft 

(Számítási módszer: az VIII. határozat 1számú melléklete) 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Fritz Gábor jegyző úr elmondja, hogy végül az utolsó határozati javaslat, a rendelet tervezet 

elfogadása. 

 

Bárányos József elnök: Gazdálkodási Bizottság szavaz: 

 

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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

43/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020. (….) önkormányzati rendelete 

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésben foglalt feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

 

2. § A gyermekétkeztetés bruttó intézményi térítési díja a nyersanyagköltség 

figyelembevételével a következő: 

a) Bicske Város Óvodában biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

aa) tízórai térítési díja   105,- Ft 

ab) ebéd térítési díja        300,- Ft 

ac) uzsonna térítési díja         95,- Ft 

 

b) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében 

fizetendő 

ba) tízórai térítési díja   115,- Ft  

bb) ebéd térítési díja     330,- Ft  

bc) uzsonna térítési díja                    105,- Ft. 

 

c) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola általános iskolai egységében 

biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

ca) tízórai térítési díja   115,- Ft  

cb) ebéd térítési díja     330,- Ft 

cc) uzsonna térítési díja  105,- Ft. 

 

d) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai egységében 

biztosított étkeztetés esetében fizetendő 
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da) tízórai térítési díja  130,- Ft 

db) ebéd térítési díja   380,- Ft 

dc) uzsonna térítési díja   120,- Ft.  

 

e) A Vendég étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja teljes adagra 710,- Ft.  

fél adag esetén a teljes ár 70%-a 495,- Ft 

 

f) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási 

Központ Szakmai Egységében étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja   730,-Ft. 

 

g) Bicske Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai és bölcsődei 

alkalmazottak kedvezményes étkeztetés esetében fizetendő 

 

ebéd térítési díja    370,-Ft. 

 

h) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola alkalmazottai által fizetendő 

helyben fogyasztott ebéd térítési díja     530,- Ft 

 

i) Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei 

Szakmai Egységében biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

 

ia) reggeli     100,-Ft 

ib) tízórai térítési díja    50,- Ft 

ic) ebéd térítési díja                  255,- Ft 

id) uzsonna térítési díja           95,- Ft” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. szeptember 

1. napjától kell alkalmazni. 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester              jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

Bárányos József elnök felkéri a Humánerőforrások bizottság tagjait a rendelet 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
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37/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. 

(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020. (….) önkormányzati rendelete 

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésben foglalt feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el. 

 

2. § Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

 

2. § A gyermekétkeztetés bruttó intézményi térítési díja a nyersanyagköltség 

figyelembevételével a következő: 

j) Bicske Város Óvodában biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

aa) tízórai térítési díja   105,- Ft 

ab) ebéd térítési díja        300,- Ft 

ac) uzsonna térítési díja         95,- Ft 

 

k) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében 

fizetendő 

ba) tízórai térítési díja   115,- Ft  

bb) ebéd térítési díja     330,- Ft  

bc) uzsonna térítési díja                    105,- Ft. 

 

l) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola általános iskolai egységében 

biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

ca) tízórai térítési díja   115,- Ft  

cb) ebéd térítési díja     330,- Ft 

cc) uzsonna térítési díja  105,- Ft. 

 

m) A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai egységében 

biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

da) tízórai térítési díja  130,- Ft 

db) ebéd térítési díja   380,- Ft 
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dc) uzsonna térítési díja   120,- Ft.  

 

n) A Vendég étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja teljes adagra 710,- Ft.  

fél adag esetén a teljes ár 70%-a 495,- Ft 

 

o) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási 

Központ Szakmai Egységében étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja   730,-Ft. 

 

p) Bicske Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai és bölcsődei 

alkalmazottak kedvezményes étkeztetés esetében fizetendő 

 

ebéd térítési díja    370,-Ft. 

 

q) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola alkalmazottai által fizetendő 

helyben fogyasztott ebéd térítési díja     530,- Ft 

 

r) Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei 

Szakmai Egységében biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

 

ia) reggeli     100,-Ft 

ib) tízórai térítési díja    50,- Ft 

ic) ebéd térítési díja                  255,- Ft 

id) uzsonna térítési díja           95,- Ft” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. szeptember 

1. napjától kell alkalmazni. 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

  polgármester              jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

Bárányos József elnök úr megköszöni jegyző úrnak a segítséget. Majd kéri ismertesse a 

következő napirendi pontot. 

 

5.) Napirendi pont 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy szintén minden évben meg kell állapítani, illetve felül 

kell vizsgálni az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet. Itt szeretné elmondani, hogy az 
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önköltség az előző évhez képest csökkent. Ez a normatív állami többlet támogatással 

magyarázható. Mielőtt dönt a bizottság a rendelet tervezet elfogadásáról előbb az 

önköltségeket kell meg határozni. Ismerteti a határozati javaslat tartalmát. 

 

Bárányos József elnök úr kéri, hogy akkor az előbb elhangzottak alapján szavazzanak. Előbb 

a Gazdálkodási Bizottság majd a Humánerőforrások Bizottság. 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

44/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai 

Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége: 

 

Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:     730,- Ft/fő/nap 

Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:    575,- Ft/fő/nap 

 

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása 

 

Szociális étkeztetés esetében: 

 

− 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 290,- Ft 

− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 920,- Ft 

− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1.210,- Ft 

 

Házi segítségnyújtás – szociális segítés: 

 1 egységre eső számított önköltség:   1.905,- Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 

 1 egységre eső számított önköltség: 1.905,- Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

 1 egységre eső számított önköltség:       385,- Ft 
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Támogató szolgálat: 

− 1 km-re eső számított önköltség:             350,- Ft 

− 1 személyi segítő órára eső önköltség:  1.770,- Ft 

 

Nappali ellátás esetén: 

− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   6.295,- Ft 

− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  5.375,- Ft 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

38/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai 

Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége: 

 

Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:     730,- Ft/fő/nap 

Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:    575,- Ft/fő/nap 

 

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása 

 

Szociális étkeztetés esetében: 

 

− 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 290,- Ft 

− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 920,- Ft 

− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1.210,- Ft 

 

Házi segítségnyújtás – szociális segítés: 

 1 egységre eső számított önköltség:   1.905,- Ft (intézményi térítési díj/óra) 
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Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 

 1 egységre eső számított önköltség: 1.905,- Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

 1 egységre eső számított önköltség:       385,- Ft 

 

Támogató szolgálat: 

− 1 km-re eső számított önköltség:             350,- Ft 

− 1 személyi segítő órára eső önköltség:  1.770,- Ft 

 

Nappali ellátás esetén: 

− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   6.295,- Ft 

− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  5.375,- Ft 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József kéri, szavazzanak a rendelet módosítás elfogadásáról is. Elsőkét a 

Gazdálkodási Bizottság majd a Humánerőforrások Bizottság. 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

45/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (III...) önkormányzati rendelete 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

8. § A Bölcsődei Szakmai Egység vonatkozásában a bruttó intézményi térítési díja: 

25.830,- Ft/hó, amelyből 

 

a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:       500,- Ft/nap 

b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja:   15.330,- Ft/hó 

 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

Bárányos József elnök: Humánerőforrások Bizottság szavaz: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

39/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 
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Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

elfogadásra javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (III...) önkormányzati rendelete 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

8. § A Bölcsődei Szakmai Egység vonatkozásában a bruttó intézményi térítési díja: 

25.830,- Ft/hó, amelyből 

 

a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:       500,- Ft/nap 

b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja:   15.330,- Ft/hó 

 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
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Bicske, 2020. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

6.) Napirendi pont 

Bicske belterületi vízrendezési tanulmányterv készítéséről 

 

Bárányos József elnök úr elmondja, hogy ezt a napirendi pontot a Gazdálkodási Bizottság, 

illetve a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság közösen tárgyalja. Átadja a szót Jegyző 

úrnak. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az elmúlt időszak villámárvizei rávilágítottak arra, hogy 

szükséges beszerezni a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tanulmány tervet. A beszerzési 

szabályzatnak megfelelően bekérték az árajánlatokat. Javasolják Török Miklós urat megbízni, 

ugyanis ő adta a legkedvezőbb árajánlatot. 

 

Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Szót ad Ivanics Imrénének. 

 

Ivanics Imréné bizottsági tag azzal a kérdéssel fordul Jegyző úrhoz, hogy a 2004-ben 

ugyanettől a tervezőtől készült tervet lehet-e használni, aktualizálni és ha nem, annak mi az 

oka. Illetve szeretné, ha mind a tervezés, mind az előkészítés folyamatába a helyi képviselőket 

aktívan bevonnák. 

 

Fritz Gábor jegyző úr tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a 2004-es terv az nem teljes, 

másrészt azóta eltelt 16 év, azóta a szilárd burkolattal ellátott felületek nagysága megnőtt, 

ezért mindenféleképpen az egész városra vonatkozóan, komplexen el kell készíttetni a tervet. 

 

Bárányos József elnök úr elmondja, hogy egyetért azzal, hogy rengeteg változás volt az 

elmúlt 16 évben. Úgy gondolja, hogy ennek jó alapját szolgálhatja a Szent László patak 

vízrendezése. Kihangsúlyozza, hogy egy extrém időjárási helyzetre nem tervez senki 

vízelvezető rendszert, a hirtelen nagymennyiségben lezúduló vizet nincs az a 

csatornarendszer, ami képes elnyelni. 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő asszony azzal a javaslattal él, hogy a tanulmányterv térjen ki 

konkrétan a nagyállomás fejlesztésének tervére is. Erre a szilárd burkolatok felületének 

növekedése miatt gondol.  

 

Csonka István képviselő úr annyit fűz még hozzá, hogy a tervező egészítse ki a tervezést 

annyival, hogy a karbantartás mikor és hogyan történjen. 

 

Börcs Antal képviselő úr elmondja, hogy a bejárások során azt tapasztalta, hogy a házak 

előtti árkok nem minden esetben vannak takarítva, néhol kocsibeállókat építettek rá, az 

áteresztő csöveket leszűkítették. Kéri a lakosság figyelmét felhívni arra, hogy nekik is 

kötelességük rendben tartani az árkokat, mert közös érdekről van szó. 

 

Ivanics Imréné javasolja, hogy a terv térjen ki arra, hogy a vízelvezető részek egységesek 

legyenek, egy elvárás, hogy az árok medermélységet meg kell tartani, az átereszek átmérőjét 

szintén. Nem elég csak az övárok kialakítása, de annak a biztonságos lefolyását is biztosítani 

kell. 

 

Bárányos József elnök úr elmondja, hogy egyetért az előbb elhangzottakkal, de ennek a 

tervnek, nem ez lesz a feladata. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van e kérdése valakinek. 
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Nincs. Szavazásra teszi a napirendi pontot változtatások nélkül a legolcsóbb árajánlattal 

Török Miklóst választva. Kéri elsőként a Gazdálkodási Bizottságot szavazzon. 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

46/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Bicske belterületi vízrendezési tanulmányterv készítése 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske belterületi vízrendezési tanulmányterv készítése szóló határozati javaslatot 

az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) a megrendeli Török Miklóstól az árajánlata alapján a város belterületi vízrendezési 

tanulmánytervének elkészítését bruttó 6.985.000,-Ft áron. 

2) felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés, valamint a tervezéshez szükséges 

jognyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: 2020. július 24. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök felteszi szavazásra a Város- és Vállalkozásfejlesztés bizottságnak a 

határozati javaslatot: 

 

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  

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

41/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Bicske belterületi vízrendezési tanulmányterv készítése 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske belterületi vízrendezési tanulmányterv készítéséről 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1) a megrendeli Török Miklóstól az árajánlata alapján a város belterületi vízrendezési 

tanulmánytervének elkészítését bruttó 6.985.000,- Ft áron. 

2) felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés, valamint a tervezéshez szükséges 

jognyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: 2020. július 24. 

Felelős: polgármester 

 

Bárányos József elnök úr tájékoztatja a bizottságokat, hogy innentől kezdve már csak a 

Gazdálkodási Bizottsági előterjesztések következnek. Jegyző urat kéri ismertesse a következő 

előterjesztést. 

 

9:15 Iványi Ferenc Tivadarné, Szabó Attila, Sulyokné Guba Judit, Varga Györgyné, Börcs 

Antal és Horváth János Koppány távoznak a bizottsági ülésről. 

 

7.) Napirendi pont 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Fritz Gábor jegyző úr tájékoztató jelleggel elmondja, hogy a veszélyhelyzet alatt ez az 

egyetlen rendelet, amit polgármester asszony önállóan módosított. A módosítás tárgya a 

szociális alapon bérbeadott önkormányzati lakások bérleti díjának a lecsökkentése volt. Mivel 

ez egy ideiglenes jellegű intézkedés volt és ezt bérlőkkel is tudatták, a veszélyhelyzet lejártát 

követően a rendelet módosítása szükséges, tehát visszaállnak az eredeti bérleti díjak. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van e kérdés. Nincs. Kéri, aki támogatja az előterjesztést a 

rendelet módosítást, 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

47/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 

7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

________/2020. (_____) önkormányzati rendelete 

 

a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló  

7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiség bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III.30.) 

önkormányzati rendelet 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„42. § Az önkormányzati szociális jellegű bérlakások lakbérének mértéke 

a) összkomfortos lakás esetén          530,- Ft/m2/hó 

b) komfortos lakás esetén                 320,- Ft/m2/hó 

c) félkomfortos lakás esetén             160,- Ft/m2/hó 

d) komfort nélküli lakás esetén        110,- Ft/m2/hó.” 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2020.09.01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Bicske Város Önkormányzat Polgármestere 5/2020. (IV.6.) önkormányzati rendelete.  

  

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

8.) Napirendi pont 

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 
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Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy zárszámadással egyidejűleg kötelező elkészíteni. Az 

előterjesztés mellékletébent megtalálhatóak az önkormányzat vagyonelemei. 

 

Bárányos József megköszöni a tájékoztatást. Kéri, aki egyetért 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 Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

48/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonáról szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonállapotáról 

készült vagyonkimutatást a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletek szerint 

elfogadja. 

 

Határidő:  2020. július 16. 

Felelős: polgármester 

 

9.) Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának 

elfogadásáról  

 

Bárányos József köszönti Dr. Balogh Gyula igazgató urat és Szoboszlai Enikő gazdasági 

vezetőt. 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy a gazdasági társaságnak beszámolási kötelezettsége van a 

tulajdonos felé. Megállapítja, hogy a társaság a kötelezettségének eleget tett az előterjesztés 

szerint. 

 

Dr. Balogh Gyula igazgató úr megköszöni a szót. Elmondja, hogy a 2019-es év eredményes 

volt. Minden részlegük a járóbeteg ellátás, az egynapos sebészet, a nappali ellátás és az 

egészségfejlesztési iroda is eredményesen működött, önállóan, önfenntartóan, 

keresztfinanszírozás nélkül. A járóbeteg ellátásban volt mód a teljesítmény volumen korlátot 

meghaladóan a degressziós sávból is forrásokat lehívni, ami kisebb összeg, de az is javítja a 

gazdálkodásukat, eredményességüket. Nagy értékű beruházásokat tudtak végrehajtani, több 

10 millió forintértékben, itt kell külön megemlíteni a náluk maradó bérleti díj összegét, amivel 

az önkormányzat támogatja a rendelő működését. Működött az alapítványuk is, amelyen 

keresztül volt mód eszközbeszerzésre. Az egészségfejlesztő iroda keretéből is tudtak eszközt 

fejleszteni. A társaság jegyzett tőkéje 8%-kal nőtt az idén, így 63 szorosa az eredeti 
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befektetett értéknek. Fejlesztési tartalékba szánt összegük 120 millió forint, ami a jövőbeni 

fejlesztésekre jelentős alappal tud szolgálni. Bevételeik 24%-kal meghaladták a tervezettet, a 

ráfordítások viszont csak 19%-kal nőttek. Fontos a munkatársaik anyagi megbecsülése is, így 

az év végén 3 havi plusz bér juttatást biztosítanak a részükre, illetve cafeteriát.  

 

Bárányos József megköszöni a beszámolót. Kéri a bizottságot amennyiben támogatják a 

beszámolót jelezzék. 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

49/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága:  

 

1. a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi 

beszámolóját 931 806 eFt mérlegfőösszeggel és 45 438 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja, 

 

2. a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. adózott eredményéből  

20 millió forint fejlesztési tartalékba való elhelyezését támogatja. 

 

Határidő: 2020. július 16. 

Felelős: polgármester 

 

10.) Napirendi pont 

A Bicske Építő Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy önkormányzati gazdasági társaságról van szó, 

beszámolási kötelezettsége van a tulajdonos felé. 

 

Bárányos József kérdezi Ónodi Szabó Lajos főépítészt, hogy van-e hozzáfűzni valója. 

 

Ónodi Szabó Lajos örömmel veszi, hogy a környékbeli munkákkal is megkeresik. Sok 

megbízójuk van, de itt helyben is állnak rendelkezésre. 

 

Bárányos József megköszöni, kéri a bizottságot, aki elfogadja a beszámolót jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
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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 

50/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

A Bicske Építő Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicske Építő 

Kft. 2019. évi beszámolóját 199.060 eFt mérlegfőösszeggel és 655 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja. 

Határidő: 2020. július 16. 

Felelős: polgármester 

 

11.) Napirendi pont 

A Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról I. 

 

Bárányos József elnök elmondja, hogy az utolsó két napirendi pont a BTC- nek nyújtott 

támogatás elszámolásáról szól, amelyről átruházott hatáskörben fognak dönteni. Kérdezi van- 

e kérdése a bizottságnak. Ha nincs kéri, hogy szavazzanak: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

51/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

a Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicskei Torna 

Club Közhasznú Egyesület részére a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott 

10.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai 

és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2020. július 16. 

Felelős: polgármester 

 

12.) Napirendi pont A Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról II. 

 

Bárányos József elmondja, hogy az önkormányzatnak az előző időszakban lehetősége nyílt 

további 15 millió forinttal támogatni a Bicskei Torna Club-ot. A beszámolás erről is 

megtörtént. Kéri, aki elfogadja a beszámolót, 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  
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Az elfogadott döntés:  

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

52/2020. (VII.16.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a Bicskei Torna 

Club Közhasznú Egyesület részére a képviselő-testület 193/2019. (VIII.01.) határozata 

alapján nyújtott 15.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2020. július 16. 

Felelős: polgármester 

 

 

Bárányos József megköszöni a munkát és a bizottságok együttes ülését 924 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Bárányos József Csonka István 

Gazdálkodási Bizottság elnöke a Gazdálkodási Bizottság tagja,  

jkv. hitelesítő 

  

  

Sulyokné Guba Judit Dr. Lovasné Báder Katalin 

Humánerőforrások Bizottság elnöke a Humánerőforások Bizottság tagja, 

jkv. hitelesítő 

 

 

  

Börcs Antal Iványi Ferenc Tivadarné 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

elnöke 

a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

tagja, jkv. hitelesítő 

 


