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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

rendes, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. május 27. (péntek) 8:00 óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Bárányos József elnök 

Csonka István bizottsági tag 

Döme Lászlóné  bizottsági tag 

Ivanics Imréné  bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag       igazoltan távol 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor  jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő  pénzügyi és költségvetési iroda vezetője 

Druzsin László műszaki iroda vezetője 

Schulman Izabella ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

Szoboszlai Enikő  Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági 

igazgatója 

Ónodi Szabó Lajos Bicske Építő Kft. ügyvezetője 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ igazgatója 

 

Bárányos József tisztelettel köszönti a bizottságot a 2022. május 27. napi rendes, nyilvános 

ülésen. Megállapítja, hogy 4 fővel határozatképesek. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csonka Istvánt 

kéri fel. Kéri, aki ezzel egyetért, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

28/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A 2022. május 27. napján megtartott rendes, nyilvános ülés  

jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Csonka Istvánt 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022.05.27. 

Felelős: elnök 

 

 

Bárányos József két új napirendi pont felvételét kéri. Javasolja 8. napirendi pontnak a Bicskei 

Művelődési Közalapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést, 

valamint 9. napirendi pontnak a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 

2021. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést. Kéri, aki a módosításokkal 

elfogadja a napirendi pontokat, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

29/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A 2022. május 27. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2022. május 27. napi rendes, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

(72. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

(73. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A 2021. évi zárszámadás megalkotásáról 

(74. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról 

(75. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Lakóingatlan adásvételéről 

(88. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
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6.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

(82. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A Bicske Építő Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

(83. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

(92. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2021. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

(93. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Bejelentések 

 

 

Határidő: 2022.05.27. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

 

1.) Napirendi pont: Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

(72. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József átadja jegyző úrnak a szót. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a zárszámadással egyidejűleg el kell készíteni a vagyonkimutatást 

az önkormányzat vagyonállapotáról. Amióta csatlakozott az önkormányzat az ASP 

rendszerhez, gyakorlatilag az innen kinyert adatokat látja a bizottság. Az előterjesztés 

melléklete szerint, kéri elfogadni a vagyonkimutatást. 

 

Bárányos József elmondja, hogy láthatóan növekedett a vagyon a koronavírus időszak 

ellenére. Kérdezi, hogy van-e kérdés. Nem lát jelentkezőt. Aki támogatja, az kéri jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

30/2022. (V.27.) HATÁROZATA 
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Vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a vagyonkimutatás az önkormányzat vagyonállapotáról szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának 2021. évi 

vagyonállapotáról készült vagyonkimutatását a határozat elválaszthatatlan részét képező 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

Határidő:  2022. 05. 27. 

Felelős: polgármester 

 

 

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

módosításáról 

(73. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József kéri jegyző urat, hogy a módosítás tételeit fejtse ki. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a fő ok az, hogy a covid alatt polgármester asszony arra kérte az 

intézményvezetőket, hogy takarékosan gazdálkodjanak, illetve minden 100 ezer forint feletti 

kötelezettség vállalásra, kérjenek engedélyt. Az intézményvezetők ennek megfelelően 

cselekedtek, így az intézményi finanszírozás összege csökkent és emiatt szükséges módosítani 

a 2021. évi költségvetési rendeletet. Illetve azért, hogy a zárszámadási rendeletet, majd 

megalkothassa a képviselő-testület. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzotakkal kapcsolatban. Amennyiben 

nincs, kéri, aki támogatja, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

31/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 
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Bicske Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

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

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

„3. § 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 4 904 023 327 forintban 

b) bevételi főösszegét: 4 904 023 327 forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 367 355 046 forintban 

b) bevételi főösszegét: 452 355 046 forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 121 012 952 forintban 

b) bevételi főösszegét: 121 012 952 forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 85 530 300 forintban 

b) bevételi főösszegét: 85 530 300 forintban 

állapítja meg. 

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

2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 156 669 479 forintban 

b) bevételi főösszegét: 156 669 479 forintban 

állapítja meg. 

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

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 197 786 197 forintban 

b) bevételi főösszegét: 197 786 197 forintban 

állapítja meg. 

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

Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 46 617 683 forintban 
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b) bevételi főösszegét: 46 617 683 forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 221 095 314 forintban 

b) bevételi főösszegét: 221 095 314 forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 223 011 686 forintban 

b) bevételi főösszegét: 223 011 686 forintban 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 365 690 253 forintban 

b) bevételi főösszegét: 365 690 253 forintban 

állapítja meg. 

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

Üzemeltető 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 168 725 145 forintban 

b) bevételi főösszegét: 168 725 145 forintban 

állapítja meg.” 

2. § 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

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

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

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

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
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(10) A Bicske Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.12.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 

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

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

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

önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 27. melléklet lép. 

3. § 
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Bálint Istvánné  Fritz Gábor 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A rendelet-tervezet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

3.) Napirendi pont: A 2021. évi zárszámadás megalkotásáról 

(74. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József megkéri jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a bizottság előtt látható, hogy a bevételi oldal majdnem 100 %-

ban teljesült a kiadási oldal viszont 65 %-ban. Ennek okai a takarékosabb gazdálkodás a 

tartalékolás, illetve a folyamatban lévő pályázatok, hiszen a nem teljesült kifizetéseket nem 

tudják megjeleníteni.  

 

Bárányos József kérdezi a folyamatban lévő pályázatok kapcsán, hogy veszélyeztetik-e a 

pályázatok megvalósulását. 

 

Fritz Gábor nemleges választ ad. Elmondja, hogy ütemterv szerint halad minden, csak előbb 

érkeztek meg a pályázati pénzek. 

 

Bárányos József kérdezi a bizottságot, hogy van-e kérdés a zárszámadással kapcsolatban. Nem 

lát jelentkezőt. Kéri, aki támogatja a rendelet-tervezetet, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

32/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A 2021. évi zárszámadás megalkotásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2021. évi zárszámadás megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. 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. § 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban foglaltaknak megfelelően 6 839 784 417 

Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből 

a) 3 915 298 926 Ft költségvetési bevétellel 

b) 2 924 485 491 Ft finanszírozási bevétellel 

(2) 4 493 500 621 Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből 

a) 4 461 708 976 költségvetési kiadással 

b) 31 791 645 Ft finanszírozási kiadással 

hagyja jóvá. 

2. § 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 2 729 677 717 forintban 

b) bevételi főösszegét 4 896 101 509 forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 347 061 302 forintban 

b) bevételi főösszegét 367 340 638 forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 113 111 822 forintban 

b) bevételi főösszegét 128 347 145 forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 81 491 863 forintban 

b) bevételi főösszegét 81 491 863 forintban 

állapítja meg. 

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

2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 153 358 777 forintban 

b) bevételi főösszegét 153 358 777 forintban 

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

és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2021. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 109 287 071 forintban 

b) bevételi főösszegét 240 382 529 forintban 

állapítja meg. 

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

és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és 

kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 39 152 668 forintban 

b) bevételi főösszegét 1 520 854 forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 216 768 749 forintban 

b) bevételi főösszegét 221 095 314 forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 205 695 389 forintban 

b) bevételi főösszegét 223 011 191 forintban 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási 

főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 349 180 588 forintban 

b) bevételi főösszegét 365 093 556 forintban 

állapítja meg. 

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

Üzemeltető 2019. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 148 714 675 forintban 

b) bevételi főösszegét 162 041 041 forintban 

állapítja meg. 

3. § 

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

14. mellékletben, kiadásait előirányzat - csoportonként a 15. mellékletben határozza meg. 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 

7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, Bicske 

Város Önkormányzatának költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben 

és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. 

mellékletben határozza meg. 

a) Bicske Város Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények bevételeinek 

és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. 

mellékletben határozza meg. 
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b) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését az 19. mellékletben határozza meg. 

c) Bicske Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkcióként 

előirányzatát és azok teljesítését a 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 

23. mellékletben, 24. mellékletben határozza meg. 

d) Bicske Város Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 25. 

mellékletben határozza meg. 

e) Bicske Város Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak teljesítését a 26. 

mellékletben határozza meg. 

f) Bicske Város Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak teljesítését a 27. 

mellékletben határozza meg. 

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

előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 28. mellékletnek megfelelően határozza meg. 

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

feladatonként a 29. mellékletének és 30. mellékletnek megfelelően határozza meg. 

(5) Az önkormányzati tartalékok alakulását a 31. 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 2021 – 2024. közötti időszakról szóló kimutatást a 33. melléklet szerint 

határozza meg. 

6. § 

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

melléklet alapján határozza meg. 

7. § 

A Képviselő – testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait a 

35. melléklet alapján határozza meg. 

8. § 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részesedéseinek 2021. december 31-i 

állapot szerinti bemutatását a 36. mellékletnek megfelelően határozza meg. 

9. § 

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét a 37. melléklet szerint 

határozza meg. 

10. § 

A Képviselő – testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 38. melléklet szerint 

határozza meg. 



12 

11. § 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi összesített maradvány-

kimutatását a 39. melléklet szerint határozza meg. 

12. § 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi összesített 

eredménykimutatását a 40. melléklet szerint határozza meg. 

13. § 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi összesített kimutatás az 

immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 

állományának alakulásáról a 41. melléklet szerint határozza meg. 

14. § 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási 

ütemtervet a 42. melléklet szerint határozza meg. 

15. § 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi auditált Költségvetési 

Beszámolóját hagyja jóvá. 

16. § 

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba. 

17. § 

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

önkormányzati rendelet. 

 

 
 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A rendelet-tervezet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

4.) Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 

módosításáról 

(75. sz. előterjesztés) 
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Bárányos József kéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor válaszában elmondja, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet az egyrészt az 

országgyűlési választás és népszavazásra kapott állami támogatás miatt, illetve a tűzoltóság 

energetikai korszerűsítése pályázatra, valamint a pénzmaradvány módosítása miatt szükséges 

az előterjesztés szerinti előirányzatok módosítása. Az előirányzatok főösszegét 81.512.354 

forinttal növelik mind a kiadási mind a bevételi oldalon. 

 

Bárányos József köszöni jegyző úrnak a tájékoztatást. Kérdezi, hogy van-e kérdés. 

Amennyiben nincs kéri, aki támogatja, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

33/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

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

Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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. § 

(1) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

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

Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének] 

„a) kiadási főösszegét 5 146 796 836 forintban 

b) bevételi főösszegét 5 146 796 836 forintban” 

(állapítja meg.) 

(2) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések 

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

„a) költségvetési bevételek összege 2 737 966 040 forint 

b) költségvetési kiadások összege 5 051 392 154 forint 

c) költségvetési hiány összege 2 313 426 114 forint 

d) finanszírozási bevételek összege 2 346 283 796 forint 

e) finanszírozási kiadások összege 32 857 682 forint 

f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 346 283 796 forint ” 

2. § 

A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

„3. § 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 2 709 502 013 forintban 

b) bevételi főösszegét: 2 709 502 013 forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 522 518 694 forintban 

b) bevételi főösszegét: 522 518 694 forintban 

állapítja meg. 

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

Árpád utca 13. 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 143 242 094 forintban 

b) bevételi főösszegét: 143 242 094 forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 117 329 727 forintban 

b) bevételi főösszegét: 117 329 727 forintban 

állapítja meg. 

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

2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 193 174 480 forintban 

b) bevételi főösszegét: 193 174 480 forintban 

állapítja meg. 

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

Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2022. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 221 692 981 forintban 

b) bevételi főösszegét: 221 692 981 forintban 

állapítja meg. 

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

Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 53 365 347 forintban 
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b) bevételi főösszegét: 53 365 347 forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 325 100 791 forintban 

b) bevételi főösszegét: 325 100 791 forintban 

állapítja meg. 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2022. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 260 697 174 forintban 

b) bevételi főösszegét: 260 697 174 forintban 

állapítja meg. 

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

Központ – Kapcsolat Központ 2022. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 389 565 587 forintban 

b) bevételi főösszegét: 389 565 587 forintban 

állapítja meg. 

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

Üzemeltető 2021. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét: 210 607 948 forintban 

b) bevételi főösszegét: 210 607 948 forintban 

állapítja meg.” 

3. § 

(1) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(2) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(3) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(4) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(5) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(6) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(7) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(9) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
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(10) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(11) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(12) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(13) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(14) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(15) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(16) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(17) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(18) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(19) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(20) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(21) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(22) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(23) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(24) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(25) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép. 

(26) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(27) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(28) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép. 
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(29) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(30) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(31) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(32) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(33) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(34) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(35) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

(36) A Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) 

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

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A rendelet-tervezet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

5.) Napirendi pont: Lakóingatlan adásvételéről 

(88. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József átadja a szót jegyző úrnak az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy ez „tetű gödör” közelében lévő ingatlan. Korábbi képviselő-

testületek 1997-ben úgy döntöttek az akkori szabályozási terv szerint, hogy beépítésre alkalmas 

az ingatlan, majd később úgy, hogy mégsem beépítésre alkalmas. Ez egy véderő besorolást 
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kapott. Az ingatlan nyilvántartásban nem történt meg az átvezetés, de ettől függetlenül ez az 

ingatlan illikviddé vált. A tulajdonos többször kereste az önkormányzatot, hogy megoldja ezt a 

helyzetet. A megoldás erre az, hogy az önkormányzat megvásárolja ezt az ingatlant, úgy mond 

ezzel kártalanítva az illetőt. A vételár a szakértői vélemény alapján került meghatározásra. A 

vagyon rendelet alapján rendelkezni kell arról, hogy milyen hasznosítást szán ennek az 

ingatlannak az önkormányzat, ami a szabályozási terv szerinti véderdő hasznosítás. 

 

Bárányos József köszöni a tájékoztatást. Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. Kérdezi, 

hogy van-e kérdése valakinek. 

 

Ivanics Imréné elmondja, hogy két észrevétele lenne. Az egyik az, hogy az előterjesztésben 

szereplő fakitermelésből származó bevételt nem támogatja. A másik egy technikai észrevétel, 

amely az előterjesztés mögé csatolta adás-vételi szerződés minta, ami nem ide illik, mert olyan 

pontok szerepelnek benne, ami nem ehhez az ingatlanhoz illik.  

 

Fritz Gábor válaszul a két észrevétellel kapcsolatban elmondja, hogy mivel üzleti vagyonról 

van szó, mindenképp a képviselő-testület fog dönteni a hasznosításról. Az előterjesztés nem 

szól arról, hogy ez egy döntés, hanem ez egy lehetséges jövőbeni opció. A másik dolog, hogy 

az előterjesztések mellé minden esetben szerződés-tervezeteket csatolnak amiatt, hogy ha az 

ingatlan nyilvántartási bejegyzésre nem alkalmas, – ezt ügyvéd úr rendezi, tekintettel arra, hogy 

ügyvéd kényszer van – ebben az esetben ne kelljen a testület elé, illetve a bizottság elé 

visszavinni a szerződést azért, mert például egy sor megváltozott. Továbbá elmondja, hogy 

mivel az ingatlan bejegyzés nem történt meg arról, hogy nevezett ingatlan véderdő, ezért az 

ingatlan nyilvántartásban még lakóingatlanként szerepel. 

 

Ivanics Imréné továbbra is nem tetszését fejezi ki a szerződés tervezettel kapcsolatban. 

 

Bárányos József elmondja, hogy ügyvéd úr biztos a megfelelő szerződést fogja elkészíteni. 

Kérdezi, hogy van-e még kérdése valakinek. Egyéb kérdés hiányában kéri, aki támogatja a 

vételt az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

34/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Lakóingatlan adásvételéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Lakóingatlan adásvételéről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Emmerlingné Köhler Marietta ingatlanforgalmi szakvéleménye alapján megvásárolja a 

bicskei 1893 hrsz-ú ingatlant. A vételi ajánlatot 2022. június 30. napjáig tartja fenn, 

2. az ingatlan vételárát bruttó 4.980.000,-Ft összegben határozza meg, 
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3. az adásvétellel járó költségeket – ügyvéd, ingatlan-nyilvántartás – az önkormányzat 

viseli, 

4. a vételárra a 2022. évi költségvetési rendelet 31. melléklet II. sorának 2. pontjában 

biztosított összeg nyújt fedezetet, 

5. a megvásárolt ingatlant az adásvételt követően nem elidegenítésre kijelölt véderdőként 

hasznosítja, 

6. felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására és felkéri a jegyzőt, 

hogy a megvásárolt ingatlant az önkormányzat vagyonkataszterébe vegye 

nyilvántartásba, üzleti vagyonelemként. 

 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

6.) Napirendi pont: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. 

évi beszámolójának elfogadásáról 

(82. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József szeretettel köszönti a megjelenteket. Átadja a szót jegyző úrnak. 

 

Fritz Gábor röviden ismerteti az előterjesztést. 100 %-ig önkormányzati tulajdonú társaságról 

van szó. A beszámolót a tulajdonos felé kell megtenni. SzMSz alapján átruházott hatáskörben 

a Gazdálkodási Bizottság dönt a beszámolók elfogadásáról. Ügyvezető úr elkészítette a 

beszámolót és határidőben benyújtotta. 

 

Bárányos József átadja a szót igazgató úrnak. 

 

Dr. Balogh Gyula köszöni a szót. Elmondja, hogy a beszámolójából szeretne kiemelni pár 

tételt. Elsőként, hogy a járvány helyzet ellenére fent tudták tartani mind a három alapvető 

tevékenységüket, melyek a járóbeteg ellátás az egynapos sebészet és a nappali ellátás, annak 

ellenére, hogy a betegség az ő munkatársait is érintette. Tehertétel volt az is, hogy a tavaly 

életbe lépett szolgálati jogviszony miatt szakember hiány állt elő és bár nehézségek árán, de ezt 

sikerült pótolni. További nehézségeket okozott a védekezés költsége és az oltópont 

működtetésének a költsége is. A költések ellenére minden szükséges fejlesztést megtudtak 

valósítani, kieső műszereket pótoltak, újakat szereztek be. A dolgozóikat anyagilag is 

támogatták évközben a nyári időszakban például plusz egy havi bért fizettek évvégén pedig 

további három havit, valamint fent tartották a cafetéria rendszerüket, amely mintegy három havi 

bruttó fizetésnek megfelelő összeg. Összeségében eredményes volt a működésük, hiszen 

mintegy 20 millió forint fejlesztési tartalékba helyezésről tettek javaslatot a tulajdonos felé. 

Növekedett a saját tőke értéke 26 millió forinttal és az annak idején a tulajdonos által 9,5 millió 

forint behelyezett tőke ma 670 millió forintra emelkedett. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy a technikai dolgozókat is érintette a prémium és cafetéria. 

 

Dr. Balogh Gyula a béremelések kizárólag a közvetlen betegellátásban érintett dolgozókra 

vonatkozik központilag. Ezzel párhuzamosan ugyanolyan mértékben növelték a technikai 

dolgozók bérét is. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy azután, hogy államilag rendezték valamennyire az orvosok 

fizetését mennyire nehezítette meg azt, hogy orvosokat találjon a feladatok ellátására. 
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Dr. Balogh Gyula válaszul elmondja, hogy sajnos a közel 20 éve ott dolgozó orvosok mentek 

el azért, mert a megemelt fizetés miatt nem volt érdeke az, hogy másodállásokat vállaljanak.  

 

Bárányos József kérdezi, hogy vannak-e még olyan szakterületek, ahova kéne még orvos. 

 

Dr. Balogh Gyula elmondja, hogy minden szakterületen hiány van. 

 

Bárányos József köszöni szépen. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e további kérdés. 

 

Ivanics Imréné fejlesztéssel kapcsolatban kérdezi igazgató urat, hogy milyen stádiumban van, 

mikorra várható az átadás. 

 

Dr. Balogh Gyula elmondja, hogy elkészültek az engedélyes tervek. A beruházási ügynökség 

lebonyolította a feltételes közbeszerzési eljárást, megjárta a miniszterelnökséget is és ott is 

jóváhagyásra került, jelenleg pedig aláírásra vár a BMSK-nál. Bízik benne, hogy az 

egészségügyi fejlesztések nem állnak le a megszorítások miatt és azt szeretné, hogy 2023-ban 

átadhassák az új épületet a rendelőintézet alapításának 50. évfordulójára. Továbbá elmondja, 

hogy összesen 4 db képalkotó eszköz lesz, valamint egy CBCT, ami fogászati röntgen és egy 

csontsűrűség mérő berendezés. 

 

Bárányos József további kérdés hiányában kéri, aki elfogadja a beszámolót az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

35/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben:  

 
1. a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját  

884 049 eFt mérlegfőösszeggel és 26 970 eFt adózott eredménnyel elfogadja, 

 

2. a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. adózott eredményéből 20 

millió forint fejlesztési tartalékba való elhelyezését támogatja. 

 

 

Határidő: 2022.05.27. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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7.) Napirendi pont: A Bicske Építő Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

(83. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József köszönti ügyvezető urat. Átadja a szót jegyző úrnak. 

 

Fritz Gábor röviden ismerteti az előterjesztést. Ügyvezető úr elkészítette a beszámolót, 

javasolja a bizottságnak az elfogadását. 

 

Bárányos József kérdezi igazgató urat, hogy szeretné-e kiegészíteni beszámolóját. 

 

Ónodi Szabó Lajos köszöni a szót. Elmondja, hogy egy nehéz év zárult le és a 

munkaellátottság a járványhelyzettel arányosan lezuhant. Folyamatban van az idei évre 

fejlesztések kapcsán a BTC-vel szerződés megkötése. Továbbá a vízi világbajnokság 

helyszínéhez a Margit-szigeten is csinálják a tervezési munkálatokat. 

 

Bárányos József köszöni. Kérdezi a bizottságot, hogy van-e kérdés. Amennyiben nincs, aki 

elfogadja a beszámolót, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

36/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A Bicske Építő Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Bicske Építő Kft. 2021.évi beszámolóját 187 851 eFt mérlegfőösszeggel és  

-6 767 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

8.) Napirendi pont: A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

(92. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József átadja a szót jegyző úrnak. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a bizottságot, hogy azért került pótanyagként kiosztásra az 

előterjesztés, mert a közhasznúsági jelentésnek meg kellett érkeznie. Beszámolási 

kötelezettségüknek eleget tettek, mindent rendben találtak. 
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Bárányos József köszöni. Kérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, 

kéri, aki támogatja az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

37/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Bicskei Művelődési Közalapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2021. évi beszámolóját 18 275 eFt 

mérlegfőösszeggel és 9 359 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 27.  

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

9.) Napirendi pont: A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 

2021. évi beszámolójának elfogadásáról 

(93. sz. előterjesztés) 

 

Bárányos József átadja jegyző úrnak a szót. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy ugyan úgy önkormányzati alapítású közalapítvány, melynek 

beszámolási kötelezettsége van. Ezt elkészítették és mindent rendben találtak. Kéri, fogadja el 

a bizottság. 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Nincs. Aki támogatja, kéri jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

38/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2021. évi 
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beszámolójának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány 2021. évi 

beszámolóját 3 563 eFt mérlegfőösszeggel és – 2 124 eFt (veszteség) tárgyévi eredménnyel 

elfogadja. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős:    Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

11.) Bejelentések 

 

Bárányos József bejelentés hiányában köszöni a bizottság munkáját a nyilvános ülést 8 óra 35 

perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Bárányos József                        Csonka István 

Gazdálkodási Bizottság a Gazdálkodási Bizottság részéről 

elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


