
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. április 21. 08.00 óra 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  
Sulyokné Guba Judit elnök 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
Igari Léna bizottsági tag 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
Máté János Szilárd bizottsági tag 
 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán jegyző (tanácskozási joggal)  
Horváth Zsanett ügyintéző 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 
Molnár Enikő költségvetési ügyintéző 
Stefanitsné Janek Réka médiareferens 
Kulcsár Krisztina Bicskei Járási Hivatal hivatalvezető helyettes 
Nagyné Szita Erzsébet Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgató 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv-hitelesítőre, Máté János Szilárd bizottsági tag személyében. Levételre javasolja 
a napirendek közül az 1,2 és 4 számú előterjesztéseket. (A települési támogatásról és az egyéb 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, a közalapítványok 
munkájának 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről, illetve Bicske Város Önkormányzat 
gazdasági programjáról szóló előterjesztések.) Kulcsár Katalin Járási Hivatalvezető 
helyettesre tekintettel kéri, hogy első napirendként a Járási Hivatal működéséről, Bicske 
Város Önkormányzatát érintő feladatairól szóló tájékoztatást, második napirendként a járás – 
azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalását. Ezt 
követné a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója, 
majd a védőnői körzetek módosításáról szóló előterjesztés. A napirendek további tárgyalási 
sorrendje nem változna. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és a 
napirendi javaslatot támogatja, jelezze! 
 
 
A Humánerőforrások Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:  
 

49/2015. (IV. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása és a napirend elfogadása 
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A Humánerőforrások Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőként Máté János Szilárd bizottsági 
tagot megválasztja.  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadja az alábbi napirendet:  
 

 
 

1) Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 
feladatairól 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Tájékoztató a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi 
beszámolójának elfogadásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Védőnői körzetek módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

5) Az integrált településfejlesztési stratégiával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 
 

6) Tájékoztató a Bicskei Tanuszoda 2015. I. negyedévben elvégzett 
hibaelhárításairól  
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 

8) Képviselői bejelentések 
Előterjesztő: polgármester 

 
 
 
1. Napirend 
Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 
feladatairól 
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri Kulcsár 
Krisztinát a Bicske Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét az előterjesztés ismertetésére.  
 
Kulcsár Krisztina a Bicske Járási Hivatal hivatalvezető helyettese üdvözli a bizottság tagjait. 
A felmerülő kérdésekre válaszol. A kiegészítéseket megteszik.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a kérdéseket.  
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Igari Léna bizottsági tag az I. 3. ponttal kapcsolatban érdeklődik. Azok, akiket a határon 
elfognak és bekerül a táborba, beadja a menedékjogi kérelmét, akkor azt helyben bírálják el? 
 
Kulcsár Krisztina a Bicske Járási Hivatal hivatalvezető helyettese válaszolja, hogy az ügy a 
hatósági osztályra tartozik. A kérdésre később biztos választ ad.  
 
Igari Léna bizottsági tag: vagy ez már csak az elismerés utáni iratkiadási kérdésre 
vonatkozik.  
 
Kulcsár Krisztina a Bicske Járási Hivatal hivatalvezető helyettese is az iratok kiadására 
gondol.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy 3 
fővel nőtt az okmányiroda állománya, mely gördülékenyebbé fogja tenni az eljárások 
lefolytatását.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag az okmányiroda nyitva-tartásával kapcsolatban 
megjegyzi, hogy nincs fent a honlapon.  
 
Kulcsár Krisztina a Bicske Járási Hivatal hivatalvezető helyettese közli, hogy saját 
honlappal nem rendelkeznek, azonban a nyitva-tartást minden önkormányzathoz megküldték.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke további hozzászólás 
hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a tájékoztatót elfogadja, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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:  
 
 

50/2015. (IV. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 
feladatairól 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  
 

 
2. Napirend 
Tájékoztató a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
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Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri Kulcsár 
Krisztinát a Bicske Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét az előterjesztés ismertetésére.  
 
Kulcsár Krisztina a Bicske Járási Hivatal hivatalvezető helyettese a felmerülő kérdésekre 
választ ad.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a kérdéseket, 
észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a tájékoztatást tudomásul 
veszi, jelezze.  
 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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:  
 

51/2015. (IV. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy:  Tájékoztató a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi helyzetéről 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  
 

 
3. Napirend 
A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolójának 
elfogadásáról  
Előterjesztő: polgármester 
/A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójáról/ 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri Nagyné Szita 
Erzsébetet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgatóját 
kiegészítésre.  
 
Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgatója 
a 2015. évi tervekkel változás csak annyi van, hogy a családi hétvége előtti utolsó turnusnál 
nem gitártábor lesz. Valószínű másik csoport fog ebben az időpontba menni a táborba. Holnap 
indulnak a civilekkel takarítani a tábort. Május 11-re készen lesznek mindennel.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megköszöni a 
táborért végzett munkát. Kéri a kérdéseket.  
 
Igari Léna képviselő a gazdálkodásban feltüntetett értékpapírokról érdeklődik.  
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Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgatója 
válaszolja, hogy Bonitas értékpapírokról van szó. A Budapest Banknál van egy Bonitas 
értékpapír számla. A folyószámlán csak a napi működéshez szükséges pénz van. 
 
Igari Léna képviselő: a bicskei konyha látja el a nyáron a feladatokat a táborban, a munkaerő 
igényét Bicskéről fogja kielégíteni a konyha?  
 
Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgatója 
igennel válaszol. Megkötötték a szerződést a városi konyhával és a városi konyha fogja ellátni 
jogszabályok szerint az étkeztetést. A humánerőforrást bicskeiek fogják ellátni. Közel 40 
évvel ezelőtt is az általános iskolások konyhás néniei utaztak le a táborba. A nyári szünet alatt 
kevesebb az a létszám, akikre főzni kell. Tavaly melegítő konyha volt csak a táborba. Az idén 
a bicskei konyha fogja ellátni az étkezést.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a határozati javaslat 
3-as pontjában szereplő 350.000 Ft-os tételről beszél. Javasolja, hogy ez az összeg a 
beruházási tartalék keret terhére kerüljön előirányzásra. Kéri a bizottság tagjait, aki az 
elhangzott javaslattal együtt támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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:  
 

52/2015. (IV. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi 
beszámolójának elfogadásáról /A Bicskei Üdülőtábor Nonprofit Kft. 2014. évi 
beszámolójáról/ 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot azzal a 
módosítással, hogy a 350.000 Ft támogatás a beruházási tartalék keret terhére történjen.  
 
 
4. Napirend 
Védőnői körzetek módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: első körben már megvitatta a Képviselő-testület az előterjesztést. 
A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában lecsökkent a gyermeklétszám, így a 
finanszírozás miatt szükségessé vált a védőnői körzetek átalakítása. A korábbi határozatot 
szükséges hatályon kívül helyezni és rendeletet kell alkotni. A Kapcsolat Központon keresztül 
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működnek a védőnők, szükség volt a társulásban résztvevő önkormányzatoknak a 
hozzájárulására is. Eddig csak Óbarok küldte meg a hozzájárulását. Bízik benne, hogy 
megérkezik a többi önkormányzat hozzájárulása is és akkor megalkotható lesz a rendelet. Az 
előterjesztés két döntési javaslatot tartalmaz. Az egyik a korábbi határozati javaslat hatályon 
kívül helyezése, a másik a rendelet-tervezetet.  
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: gyakorlatilag egy 
általános iskolai osztály átcsoportosításáról van szó.  
 
Máté János Szilárd bizottság tag: véleményezési joga van az iskolának?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: jogszabályban előírt véleményezési joga nincs.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a bizottság 
tagjait, aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő 
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:  
 

53/2015. (IV. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Védőnői körzetek módosításáról  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az eredeti határozati javaslatot.  
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a bizottság 
tagjait, aki támogatja a rendelet-tervezetet, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5fő 
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:  
 

54/2015. (IV. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Védőnői körzetek módosításáról  
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A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a védőnői körzetek módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet.   
 
 
 
 

 
5. Napirend 
Az integrált településfejlesztési stratégiával összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében az 
önkormányzat forrást tudott szerezni az integrált településfejlesztési stratégia elkészítésére. 
Az idén már voltak szakmai ülések ezzel kapcsolatban, ahol több szakértő is részt vett. A 
314/2012. Kormányrendelet alapján kell elkészíteni a dokumentumot. Ez meghatározza azt, 
hogy milyen tartalmi elemekkel kell a dokumentumnak rendelkeznie. A településfejlesztés 
stratégia egy középtávú program. A jogszabály szerint először helyzetértékelést kell készíteni. 
Ezt tartalmazza a jelenlegi előterjesztés. Amennyiben elfogadásra kerül, mint tervezés alapja 
csak azután lehet továbbmenni a stratégia elkészítésével, amit a partnerségi szabályzat alapján 
egyeztetni kell az érintettekkel. Amennyiben a bizottságnak észrevétele van, az 
jegyzőkönyvezésre kerül és a készítők felé továbbítani fogják.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a kérdéseket, 
észrevételeket.  
 
Máté János Szilárd képviselő: az etnikai turizmus mit jelent? A 37. oldalon lévő nettó 
jövedelmek kimutatásáról érdeklődik. A 44. oldalra hivatkozva elmondja, hogy a városban 3 
gyógyszertár működik. Felvetődött benne a Gondozási Központ éjjel-nappal történő 
üzemelése. A 41. oldalon szerepel, hogy 2016. január 1-jén 30 éves lesz a város – készülnek 
valamivel?  
 
Igari Léna képviselőnek ideológiai kérdése merült fel. A 16. oldalon szereplő specifikus 
célok 2030-ra jó állam címmel. Véleménye szerint nem feltétlenül jó, ha ilyen módon állnak 
hozzá. 
 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag megjegyzi, hogy a jó állam egy mondat kezdete.  
 
Igari Léna képviselőnek ezzel kapcsolatosan ideológiai felvetése van, illetve a gyógyító 
Magyarországgal kapcsolatban is. Nyilván van egy olyan kormány, amivel harmóniában van a 
város vezetése, azonban ha a következő miniszterelnököt Vona Gábornak fogják hívni és a 
kormányhoz képest még egy évet ellenzékben fog eltölteni az önkormányzat, akkor nem 
biztos, hogy ilyen harmonikus lesz a viszony.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke úgy tudja, hogy a 
kormányzat által megfogalmazott definíció az, hogy mit ért a jó állam alatt.  
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Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag szerint mindegy, hogy ki a miniszterelnök. A 
lényeg az, hogy biztonságos legyen, és jó szolgáltatásokat nyújtson az állampolgároknak.  
 
Igari Léna képviselő az egész tervből hiányolta a problémák felvázolását, a katarzist kisebb 
mértékben élte meg a végén.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: jogszabályban szerepel, hogy évente a stratégia végrehajtásáról 
beszámolót kell készíteni. 4 évente át kell tekinteni, melynek keretében döntés születhet a 
módosításról, a változatlan formáról vagy arról, hogy újat készít a Képviselő-testület. A 
jelenlegi helyzetre készült a stratégia. Ez nem stratégia. Ez a stratégiának a helyzetelemző, 
megalapozó vizsgálata. Maga a stratégia egy következő dokumentum lesz. Az fog foglalkozni 
azokkal a célokkal, elképzelésekkel, amit az önkormányzat középtávon meg kíván valósítani. 
Erről évente beszámolót kell majd készíteni és 4 évente felül kell vizsgálni.  
 
Igari Léna képviselőnek még felesleges volt várnia a konkrét tervekre – ez még nem az a 
rész. A középiskolákról történő lemondásról beszél. Az alacsony képzettségű munkaerőnek a 
képzését hibás stratégiának tartja. Az erőmű tó és a környéke a Búzakalász 66 Mgtsz 
tulajdonába került, ami egy mezőgazdasági cég. Hogyan várják el tőle, hogy turisztikai és 
rekreációs beruházásokat hajtson végre?  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a 
Budapest Gépnek volt a beruházási koncepciója. Nagymértékben fogja befolyásolni a 
település stratégiáját az, hogy azon a területen milyen fejlesztés fog megvalósulni. Egyenlőre 
azonban erről nincs információja. A kulturális vonal nem jelenik meg erősen az anyagban, ezt 
jobban kidomborítaná a jövőbeni elképzelésekben. Nem találta Zánkát az anyagban. Egy 
tehetséggondozó művészeti iskola megléte sem tükröződik vissza az anyagból. Ezt fontosnak 
tartaná, hiszen térségi feladatot lát el. Ennek az iskolának a művészeti ágainak a 
kiterjesztésével stratégiai feladatot is képes ellátni a térségben.  
 
Igari Léna képviselő: hogyan lehet javaslatokat tenni? 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a jelenlegi munkarésszel kapcsolatos véleményt megküldi a 
hivatal az anyag készítőinek. Reméli, hogy a Képviselő-testületi ülésen már tud dönteni a 
testület. Ezért kérte a vélemények összefoglalását.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke hozzáteszi, hogy a 
felsorolt javaslatokat bizottsági véleménybe foglalják. Összefoglalva kéri, hogy kerüljön 
módosításra.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző hangsúlyozza, hogy ez egy tényfeltáró munka, a jelenlegi helyzetet 
foglalja össze. Javasolja, hogy összegezzék a módosításokat.  
18. oldalon kérik az etnikai turizmus kérdését tisztázni.  
37. oldalon a bérek megállapítását kérik kifejteni.  
44. oldalon jelzik, hogy 3 gyógyszertár van a településen.  
Kérik, hogy az anyagban ábrázolják a vallási sokszínűséget is.  
Kérik, hogy a középiskolával kapcsolatos megállapításokat finomítsák. 
Szükségesnek tartják a kulturális rész bővebb kifejtését, a kulturális turizmusra való 
csatlakozás lehetőségeivel illetve a Zánka Nonprofit Kft. jövőben tevékenységének bővebb 
kifejtése. 
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Kérik a művészeti iskola jelentőségének jobb árnyalását az anyagban.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy 
szavazzanak a bizottság tagjai.  
 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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:  
 
 

55/2015. (IV. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy:  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az integrált településfejlesztési 
stratégiával összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja az integrált 
településfejlesztési stratégiát megalapozó vizsgálati dokumentumot a következő 
kiegészítésekkel:  

• 18. oldalon kérik az etnikai turizmus kérdését tisztázni.  

• 37. oldalon a bérek megállapítását kérik kifejteni.  

• 44. oldalon jelzik, hogy 3 gyógyszertár van a településen.  

• Kérik, hogy az anyagban ábrázolják a vallási sokszínűséget is.  

• Kérik, hogy a középiskolával kapcsolatos megállapításokat finomítsák. 

• Szükségesnek tartják a kulturális rész bővebb kifejtését, a kulturális turizmusra való 
csatlakozás lehetőségeivel illetve a Zánka Nonprofit Kft. jövőben tevékenységének 
bővebb kifejtése. 

• Kérik a művészeti iskola jelentőségének jobb árnyalását az anyagban.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8:52 órakor Dr. Lovasné Báder Katalin távozik az ülésről. A bizottság tagjainak száma 4 főre 
csökken.  

 
6. Napirend 
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Tájékoztató a Bicskei Tanuszoda 2015. I. negyedévben elvégzett hibaelhárításairól  
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e 
valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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:  
 
 

56/2015. (IV. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Tájékoztató a Bicskei Tanuszoda 2015. I. negyedévben elvégzett 
hibaelhárításairól 
 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottság átruházott hatáskörben a 
Bicskei Tanuszoda 2015. I. negyedévi műszaki szükségszerűségből, az elrendelt javításokról 
szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
 
 
Az elfogadott döntés:  
 
7. Napirend 
Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti a napirendi 
pontot, kérdezi a bizottság tagjait az észrevételekről. Észrevétele szerint a beszámoló végén 
elég furcsa a hangvétel. Érzékelhetően van panasz a működésre, ami az orvosok 
leterheltségéből adódhat és sérelmezik, hogy panasz érkezik rájuk, vagy kommunikációs 
problémának vélik.   
Kérdezi a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a beszámolót. Kéri, hogy szavazzanak róla.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
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 
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57/2015. (IV. 21.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottság átruházott hatáskörben az Orvosi 
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. stratégiai igazgatója, Dr. Jancsó 
Zoltán a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről és Bicske Város 
Önkormányzatát érintő feladatairól a csatolt melléklet szerint a beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

 
8. Napirend 
Képviselői bejelentések 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kérdezi a bizottság 
tagjait, hogy van-e bejelentésük. Megállapítja, hogy bejelentés nincs. Megköszöni a bizottság 
munkáját és a nyílt ülést bezárja.  
 

Kmf. 
 
 
     Sulyokné Guba Judit Máté János Szilárd  
Humánerőforrások Bizottság elnöke           Humánerőforrások Bizottság tagja 
                jkv. hitelesítő 
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