
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Humánerőforrások Bizottság  

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja: 2015. február 24. 10.00 óra 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Sulyokné Guba Judit elnök 
Igari Léna bizottsági tag 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 
Távollévő: 
Máté János Szilárd bizottsági tag (az ülésre 10.03 órakor megérkezett) 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
Pálffy Károly polgármester 
Dr. Révész Zoltán jegyző (tanácskozási joggal) 
Dr. Szolga Emese aljegyző 
Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Molnár Enikő költségvetési ügyintéző 
Rózsa Gézáné szervezési-Kt.üi., jkv.vezető 
Horváth Zsanett ügyintéző 
Czirkelbach Istvánné titkársági ügyintéző 
Stefanitsné Janek Réka médiareferens 
Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ ig.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv-hitelesítőre, Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag személyében. Kéri a 
bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét támogatja, jelezze!  
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

9/2015. (II.24.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal Némethné Horváth Nikoletta 
bizottsági tag személyét megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek.  
 
(Máté János Szilárd képviselő, a Humánerőforrások Bizottság tagja a bizottsági ülésre 
10.03 órakor megérkezett. A Humánerőforrások Bizottság létszáma 5 főre emelkedett.)  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke javaslatot tesz a 
napirendekre, azzal, hogy a meghívótól eltérő sorrendben kéri tárgyalni a napirendi pontokat. 
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A Művelődési Központ jelenlévő igazgatójára való tekintettel első napirendként az 519. 
számú előterjesztés, második napirendként az 507. számú előterjesztés tárgyalását javasolja. 
 
A Humánerőforrások Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a napirendet: 
 

10/2014. (II.24.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 
 
1. 519. számú előterjesztés: 
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló továbbképzési 
terve és 2015 évi beiskolázási terve 
Előterjesztő: polgármester 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (XI. 24.) 
önkormányzati rendelet 51. § (2) bek. szerint a Humánerőforrások Bizottság döntési jogköre 
átruházott hatáskörben 
 
2. 507. számú előterjesztés:  
2015. március 15-i program 
Előterjesztő: polgármester 
 
3. 903. számú előterjesztés:  
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 
2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
4. 506. számú előterjesztés: 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 
Előterjesztő: polgármester 
 
5. 1107. számú előterjesztés: 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve  
Előterjesztő: polgármester 
 
6. 911. számú előterjesztés:  
Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére nyújtott támogatás elszámolása 
Előterjesztő: polgármester 
 
7. Bejelentések 
 
 
 

1. Napirend 
519. számú előterjesztés 
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Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló továbbképzési 
terve és 2015 évi beiskolázási terve 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke Nagyné Szita 
Erzsébet intézményvezetőt kérdezi, hogy van-e kiegészítése az 519-es előterjesztéshez? 
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető szeretettel köszönti a jegyző urat és a bizottság 
tagjait. Teljes körűen leadták a továbbképzési tervet. Zavarban voltak az elmúlt években, mert 
normatív állami támogatásból fedezték a továbbképzéseinket, ami az előző ciklus második 
felétől megszűnt. Ez a keret már nem áll rendelkezésre, de a jogszabály él, érvényben van és a 
stratégia céloknak megfelelően tervezték a továbbképzéseiket. A költségvetésben mindkét 
intézményegységben a fedezet rendelkezésre áll. Egy kiegészítést tesz. Ő már nem szerepel a 
továbbképzési tervben, aminek oka, hogy várhatóan 2017-ben nyugdíjba vonul és akkor már a 
felmentési idejét fogja tölteni. Úgy ítélte meg, hogy ebben a helyzetben a kollégák vegyenek 
részt a továbbképzésekben.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kérdezi, hogy a 40 
éve meg van?  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető igennel válaszol, és elmondja, hogy akkor lesz meg 
a 40 éve.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke szerint átgondolt 
és egymásra építkező az a képzési terv, amit az igazgató asszony leadott. Kérdése a 
bizottsághoz, hogy van-e valakinek kérdése igazgató asszonyhoz? Ha nincs, akkor felteszi 
szavazásra az előterjesztést.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

11/2015. (II. 24.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló 
továbbképzési terve és 2015 évi beiskolázási terve 
 
Bicske Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 51.§ (2) bekezdése alapján Bicske 
Város Önkormányzatának Humánerőforrások Bizottsága - 5 igen (egyhangú) szavazattal - 
átruházott hatáskörben: 

jóváhagyja a határozat mellékletében lévő Bicskei Egységes Művelődési Központ 
és Könyvtár (2014-2020 évre szóló) továbbképzési tervét és a 2015. évi 
beiskolázási terveket. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. Napirend: 
507. számú előterjesztés: 
2015. március 15-i program 
Előterjesztő: polgármester 
  
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
Vajda János Gimnázium igazgató asszonya megkereséssel élt, mely szerint a szovátai 
cserediákok lesznek itt ebben az időpontban és szeretnék, hogy egy közös produkcióval 
felléphessenek a műsorban. Elküldték a forgatókönyvet. Egy nagyon fiatalos, pezsgő, jó 
hangulatú előadást terveztek. Az ünnepi műsorba beemelni javasolja. Mivel viszonylag rövid 
ez a műsor, a Zeneiskolának van zenészek által összerakott március 15-ei műsora, ezért a 
bizottság hozzájárulásával megpróbálja leszervezni. A műsor gerincét a Vajda János 
Gimnázium és cserediákok műsora képezné, kiegészítve a Zeneiskola 1-2 zeneszámával. A 
műsor összeállítója, Papp Katalin kéri, hogy fedett helyszínen legyen az ünnepség, mert a 
fényekkel szeretnének játszani és szeretnék kihasználni a belső tér adta lehetőséget. A 
Művelődési Központ lenne a helyszín. Az időpontot délutánra tervezi. Pontosított, délelőttre.  
  
Máté János Szilárd képviselő, bizottsági tag: elmondja, az ünnepség vasárnap délelőtt lenne 
és akkor lesz istentisztelet. Az ünnepség és a mise szinte egy időre kerül.  
 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag tájékoztatást ad, hogy Imre atya is tovább 
szokta tartani a misét. Pontban órakor nem fejeződik be, ezért későbbi időpontot kellene 
meghatározni az ünnepség időpontjául.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke az ünnepség 
időpontjának 11 órát javasolja. Az ünnepi köszöntő megtartására Tessely Zoltán képviselő 
urat javasolja. Narrátor személyére a testületi ülésig tesz javaslatot a bizottság. Jó lenne egy 
olyan állandó, stabil személyt megjelölni, aki az önkormányzati ünnepségeken a narrátori 
feladatot el tudná végezni. A város arcaként jelenne meg. Ez lenne az ideális. Javaslatot kér. 
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető kérdezi, hogy Bálint Bettina nem vállalná? 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke szerint meg kell 
kérdezni tőle, mert nagyon ügyes. 
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag kérdezi, hogy az önkormányzat sajtóreferense nem 
vállalná el? A személye felől érdeklődik. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke tájékoztatja, hogy 
a médiareferens Stefanitsné Janek Réka. Már szóba került a narrátor kérdése, de nem volt 
válasz. A narrátor személyére egy kis türelmet kért. A testületi ülésre összerakják a 
programot. Adott a koszorúzás a Kossuth szobornál, a plakátok, meghívók a szokásos 
mennyiség, 500 meghívó és 3 nagy plakát és legalább 40 kis plakát. Javasolja, hogy legyen 50 
plakát és 3 nagy. Állófogadást nem javasol. 
 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: szerint tavaly is volt valami, pogácsa vagy 
ilyesmi.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető: elmondja, hogy március 15-én nem szoktak 
állófogadást tartani. Állófogadás kitüntetésekhez kapcsolódik, ott köszöntik a kitüntetettet. 
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Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke tudomása szerint 2 
millió Ft van az ilyen rendezvényekre. Erre a mostani március 15-ei rendezvényre 250.000,- 
Ft van tervezve, ezért bele fognak férni. Nyomdaköltség van és a koszorúk ára jelentkezik 
költségként. Keret jelleggel 250.000,- Ft-ot javasol. Hangosítást és a helyszín biztosítását a 
Művelődési Központtól, a meghívók elkészítését a hivataltól kéri. 
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető: A koszorúzásra szeretne visszatérni. Március 15-
én a 48-as kopjafát azok a diákok koszorúzzák, akik a műsort adják. 4 db 48-as emlékhely van 
a városban és azokat is meg szokták koszorúzni. Az adott intézmény, ahol az emlékhely van, 
az emléktáblák megkoszorúzását is javasolja. Az idén mindenki a saját lehetőségei szerint 
tegyen. A Tögl János emléktáblát a Bicske Barátok Egyesülete szokta koszorúzni, Petőfi 
emléktáblát az általános iskola és a Művelődési Központ. Az országzászló emlékműnél is 
szoktak koszorút elhelyezni és a Nagy Károly emléktáblán, a könyvtár falán is. Batthyány 
miniszter úr emlékére viszont a kastélyban koszorúznak. Véleménye szerint egy levélben fel 
kellene kérni az érintetteket, hogy az ünnepségen vegyenek részt és a műsorvezetői szövegbe 
bele lehetne foglalni. Kivételt képez a Művelődési Központ, mert ők tudnak a programról. 
 
Máté János Szilárd képviselő, bizottsági tag: tájékoztatást ad, hogy az istentisztelet után 
szoktak koszorúzni.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: szerint jó lenne, 
ha ezek a koszorúzási helyek a plakáton megjelennének.  
 
Horváth Zsanett ügyintéző kérdezi, hogy: bizottsági elnök asszony szeretné küldeni a 
levelet, vagy a polgármester úr küldje ki? 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: válaszolja, hogy 
polgármester úr aláírásával menjenek ki a levelek. 
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag kérdezi, hogy polgármester úr szokta mondani az 
ünnepi beszédet? 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke válaszolja, hogy 
mindig más szokta, meghívott vendég is volt. 
A határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel szavazásra bocsátja. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  

12/2015. (II. 24.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: 2015. március 15-i program 
 
A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazattal (egyhangú) támogatja a határozati javaslat 
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elfogadását, az alábbi kiegészítésekkel: 
- időpont: 2015. március 15. 11.00 óra 
- helyszín: Petőfi Művelődési Központ 
- ünnepi köszöntőt mondja: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
- ünnep műsort előadja: Vajda János Gimnázium tanulói és a Prelúdium Zeneiskola 

diákjai 
- koszorúzás: Kossuth tér, Kossuth szobor 
- meghívók, plakátok: 500 db meghívó, 50 plakát, 3 nagy plakát 
- állófogadás: nem 

 
3. Napirend: 

903. számú előterjesztés: 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 
2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző ismerteti az előterjesztést. A jogszabály február 28-ig ad 
lehetőséget az előző évi költségvetés módosítására. Időközben a könyvelési tételek és 
könyveléstechnikai kérdések kerültek átvezetésre. Elképzelhető, hogy a zárszámadás előtt 
még szükség lesz a költségvetés módosításra. A beszámolót benyújtják az Államkincstár 
észrevételével, és ha még kell, a szükséges módosításokat meg kell tenni. A könyvvizsgálói 
záradék csatolva lett, abban olvasható a betéti lekötés és a kötéseknek a könyvelése, ami 
halmozódásként merül fel. A tavalyi költségvetésben ezért volt magas a költségvetési 
főösszeg, ez kerül most korrigálásra. Ha kérdés van, szakmai szempontból a kollégák tudnak 
válaszolni.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag kérdezi, hogy a 2,5 Mrd Ft lekötés, betétlekötés címén 
hogyan jelentkezett? Virtuális pénz? 
 
Ádámné Bacsó Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője igennel válaszol. Valódi 
bevételt nem jelentett, ezt könyveléstechnikailag így kellett elvégezni. Halmozódást okozott 
az előirányzatban, és ennek a kivezetését most kell a beszámoló kapcsán elvégezni.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag további kérdése, hogy keletkezik ekkora virtuális 
összeg?  
 
Ádámné Bacsó Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője válaszolja, hogy a 2013. 
évi pénzmaradvány 1 Mrd 700 eFt volt, és különböző betétekbe tették. Ezt úgy kellett 
könyvelni, ahogy el lett helyezve, több részletben, folyamatosan kellett könyvelni. 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag: Az idei költségvetés fenntarthatóságával kapcsolatban 
merülnek fel bennem erős kételyek.  
 
Ádámné Bacsó Erika, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda: válaszolja, hogy valódi bevételt 
nem jelentett. Több részletbe kerültek lekötésre. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a 
rendelettervezetet szavazásra bocsátja. 
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A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

13/2015. (II. 24.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a rendelettervezet 
elfogadását támogatja. 
 

4. Napirend: 
506. számú előterjesztés: 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző ismerteti az előterjesztést. 2015. március 1-jével megváltozik a 
szociális rendszer. Az aktív korúak támogatását, rendszeres szociális támogatást tartalmazta a 
rendelet, ami most kikerült az önkormányzatok hatásköréből. Részben más címen, más 
névvel, és a Járási Hivatal fogja ezeket a támogatásokat nyújtani. Erről már volt szó a 
költségvetés tárgyalásánál. Ezt előre jelezték. A szociális törvényből kikerül a lakásfenntartási 
támogatás és méltányossági, ápolási, közgyógyellátás. Ez eddig is adható volt a helyi szociális 
rendeletben. A megszűnt támogatások helyett a jogszabály lehetőséget ad települési 
támogatások címen támogatást nyújtani. Jelen rendelet tervezetbe igyekeztek áthozni a 
korábbi támogatási formákat Ugyanúgy lehet találkozni lakásfenntartási támogatással, 
települési lakásfenntartási címmel, maradnak a méltányossági közgyógyellátások. 
Elkészítették a formanyomtatványokat, és rendeletet, hogy ez is egységes legyen az ügyfelek 
számára is. Véleményük szerint az ügyintézést ez nagymértékben segíteni fogja. Néhány 
szigorítás van a rendeletben. A gyermekszületési támogatás esetében, a rendeletben az 
szerepel, hogy legalább 1 évet Bicskén kell élni, hogy ezt a támogatást igénybe tudja valaki 
venni. Kéri, ha kérdés van, tegyék fel, segítenek.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag a gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatás kapcsán 
kérdez. Aki leigazolta, hogy nagycsaládos, automatikusan járt a gyermekétkeztetési 
díjkedvezmény. A módosítás szerint most jövedelemigazolást kell benyújtani az ilyen 
háttérrel rendelkező gyerekek szüleinek is. Illetve 50 %-os a térítési díj mértéke, aki eddig 
gyerekvédelmi kedvezménybe részesült, annak a gyereke ingyen étkezett az óvodában.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző tájékoztatja, hogy a korábbi szabályozást vették át, ez nem 
változott.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag a tervezetben nem találta, hogy 100 %-os térítésben 
részesülnek azok a gyerekek, akik rászorultak. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnök: megkereste azt a 
pontot a rendeletben, ahol ez szerepel. 
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag érti, hogy aki benyújtja az igazolást arra, hogy a 
gyereknevelési támogatásra jogosult, azon felül még 50 % normatív támogatást is kap. Így jön 
ki a 100 %? 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző igennel válaszol. 
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag még a támogatási formához kapcsolódóan kérdez. A 8. 
pont települési ápolási támogatás és a 13 § (1) bek. b) pontjánál szerepel, hogy otthon történő 
munkavégzés kivételével a napi 4 órát nem haladhatja meg a támogatás igénybe vevőjének a 
kereső tevékenysége. Kérdése, ha saját vállalkozását vezeti valaki, a beteg férjét kénytelen 
ápolni, vállalkozóként teljes munkaidőre köteles bejelenteni magát, akkor ő nem részesülhet 
ebben az ápolási díjban?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző tájékoztatja, hogy a korábbi jogszabályt hozták át az előzőből, 
adható támogatás volt eddig is.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag feltételezi, ez nem akkora költségvetési tétel, hogy a 
költségvetést padlóra vágná, de egy-egy ember életében viszont olyan élethelyzetet teremt. A 
lehetőséget nyitva kellene hagyni. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző szerint a két pontot együtt kellene nézni. Akinek a családjában az 
egy főre jutó összeg nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimumot, 28.500,- Ft-ot; egyedül 
álló esetén ennek a 150 %-át feltéve, a családban nincs olyan ápolásra szoruló személy, aki 
öregségi nyugdíj mindenkori összegével rendelkezik, vagy azt meghaladó rendszeres 
pénzellátásban részesül, és a napi keresőtevékenységet folytat, és az otthon történő 
munkavégzés a 4 órát nem haladhatja meg. Tehát együtt alkalmazva nem látja a módosításnak 
értelmét.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke véleménye szerint 
olyan meghatározás nincs, hogy kényszervállalkozó. Egy helyzet miatt nem javasolja az egész 
rendeletet módosítani. A rendelettervezetet tekintve a feltételek szigorításai, illetve 
kiterjesztése a jogosultságra való elvárások tekintetében az egy új elem. Például a környezet 
rendben tartása. Korábban a hulladékszállítási szerződés meglétéhez kötötték a jogosultságot, 
ami nem lehetséges. Dr. Révész Zoltán jegyzőtől kérdezi, lehetséges-e büntetőjogi 
felelősségük tudatában lenyilatkoztatni, mennyi a jövedelmük, vagy, hogy nem lépik túl a 
jövedelmükkel azt a határt, ami a jogosultságukat bizonyítja. Ilyen esetben a 
környezettanulmány vizsgálja ezt?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző válaszolja, szabályozva van, hogy milyen időszakonként kell 
környezettanulmányt elvégezni. A rendelettervezet általános rendelkezéseinél szerepel. A 
hivatal jelenleg is végzi.  
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Némethné Horváth Nikolett bizottsági tag jelzi, az aktív korúak ellátásánál van a d) pont, 
mely a területéhez tartozó kert rendeltetésszerű használatára, művelésére utal.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző korábban már említette, hogy az aktív korúak ellátása a Járási 
Hivatal hatásköre lesz. A szociális törvény lehetőséget biztosít arra március 1-jétől, hogy az 
önkormányzat írja elő a Járási Hivatalnak olyan feltételek meglétét, melyek a támogatás 
folyósításának és pozitív elbírálásának a feltételét képezik.  
 
Némethné Horváth Nikolett bizottsági tag: kérdezi, hogy mit értenek kert alatt? Ha 
valakinek semmi affinitása, vagy nem ért hozzá? Ez az említett pont felesleges, mert leírásra 
került, hogy mit és hogyan kell tisztántartani. Kerítés előtt az útig, a kártevőket irtani kell.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő, bizottsági tag szerint ne egy elvadult kert legyen. Ha 
kap segélyt az önkormányzattól, akkor talán elvárható, hogy ápolt legyen a környezet. 
Rendeltetésszerű használatról van szó.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a területhez 
tartozó kert rendben legyen.  
A rendelettervezet 8. § (1) d) pontjából a „művelésre” szövegrész törlését szavazásra bocsátja. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

14/2015. (II. 24.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelettervezet 
8. § (1) d) pontjából a „művelésre” szövegrész törlését javasolja. 

 
Máté János Szilárd képviselő, bizottsági tag elmondja, hogy az ösztönző támogatásnál be 
kell nyújtani igazolást. Szerepel viszont az is, hogy jogosultak közül a támogatás 
megállapítása során előnybe lehet részesíteni azt a családot, ahol 3 vagy több gyermek 
neveléséről gondoskodnak. Lehet, hogy van olyan család, ahol csak 2 gyermek van, de sokkal 
kevesebb jövedelemmel rendelkeznek. Nem lehetne egy olyan kitételt tenni, hogy nem a 
gyerekek száma, hanem a jövedelem határ lenne az irányadó?  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke válaszolja, hogy 
az egy főre eső jövedelem a mérvadó. A két kategória átjárható. Átcsoportosítható az összeg.  
 
Máté János Szilárd képviselő, bizottsági tag: 23 § 11. és 12. pontról, a települési 
lakásfenntartási támogatással kapcsolatban kérdez.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző szerint meg fogják gondolni, hogy egy ingatlanra albérlőnek 
bejelentkeznek-e, van ennek adózási vonzata is.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag a települési gyermeknevelési támogatással kapcsolatban 
kérdez. Meghatározásra került, hogy max. 4-szer lehet támogatást nyújtani, de arra nem talált 
információt, hogy ez családon vagy gyerekenként adható. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző válaszolja, a 17. § szabályozza, hogy ki kaphat támogatást. Egy 
évben négyszer kapható.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy 
családonként és gyerekenként adható. Az 1. bekezdésben felsorolt helyzetekben gyerekenként 
értendő a támogatás mértéke.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag a tervezet kizárja az ápolási lehetőségből azokat a 
családokat, ahol az ápolt nappali tagozatos hallgató. A kizárás okára kíváncsi.  
 
Némethné Horváth Nikoletta képviselő véleménye szerint, aki iskolába jár, nem ápolhat. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a 
rendelettervezetet a módosítással együtt bocsátja szavazásra. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

15/2015. (II. 24.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 
rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
rendelettervezetet a módosítással együtt elfogadását javasolja. 
5. Napirend: 

1107. számú előterjesztés: 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt a bizottság tájékoztatására. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző tájékoztatást ad, hogy a munkaterv formája egy kicsit változott. 
Szeretné, ha a bizottsági ülések időpontja egy fix időpontra kerülne meghatározásra. Kérdezi, 
hogy a testületi ülést megelőző héten mikor lenne alkalmas a Humánerőforrások 
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Bizottságnak? A kiszámíthatóság miatt jó lenne egy fix időpont. Informatikai fejlesztéseket 
szeretnének végrehajtani. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke javasolja, hogy 
hétfő délután 14 óra legyen a Humánerőforrások Bizottság üléseinek időpontja. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

16/2015. (II. 24.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 

 
A Humánerőforrások Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal a Humánerőforrások Bizottság 
soros üléseinek időpontjául hétfő 14 órát határozza meg. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a határozati 
javaslatot egyben bocsátja szavazásra. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 
 
 
 

17/2015. (II. 24.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve  

 
A Humánerőforrások Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslat 
elfogadását támogatja. 
 

6. Napirend: 
911. számú előterjesztés: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére nyújtott támogatás elszámolása 
Előterjesztő: polgármester 
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Dr. Révész Zoltán jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy benyújtották a támogatás 
elszámolását, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda az elszámolást rendben találta. Elfogadását 
kéri. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

18/2015. (II. 24.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére nyújtott támogatás elszámolása  

 
A Humánerőforrások Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal a határozati javaslat 
elfogadását támogatja. 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszöni a kimerítő 
válaszokat és kérdezi van-e még bejelentés, kérdés? Megállapítja, hogy bejelentés, kérdés 
nem hangzott el. Megköszöni a munkát és a soros, nyílt ülést 11.05 órakor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

      Sulyokné Guba Judit      Némethné Horváth Nikoletta 
 Humánerőforrások Bizottság elnöke             Humánerőforrások Bizottság tagja 
                                            jkv. hitelesítő 


