
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság 

rendkívüli nyílt üléséről 
 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. április 27.  14.00 óra 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  
Sulyokné Guba Judit elnök 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
Máté János Szilárd bizottsági tag 
 
Az ülésről távollévő bizottsági tag:  
Igari Léna bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán jegyző (tanácskozási joggal)  
Horváth Zsanett ügyintéző 
Ádámné Bacsó Erika Költségvetési és Pénzügyi Irodavezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Stefanitsné Janek Réka médiareferens 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv-hitelesítőre Máté János Szilárd 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: 
 

62/2015. (IV.27.) Humánerőforrások Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása  
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal Máté János Szilárd bizottsági 
tag személyét megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek.  
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a bizottság 
tagjait, aki elfogadja a napirendet, jelezze.  
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63/2015. (IV.27.) Humánerőforrások Bizottság 
H A T Á R O Z A T  

 
Tárgy: Napirend elfogadása  
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a napirendet: 
 

1) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Bicske Város Önkormányzat gazdasági programjáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
1. Napirend 
A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy a Szociális Rendelet elfogadásakor már jelezték, 
hogy mivel a Kormányhivatal a törvényi határidő után tartott jegyzői értekezletet a témában, 
ezért még várható lesz a rendelet módosítása. Tekintettel arra, hogy maga a módosítása a 
bevezető rendelkezést is érintené a jogszabálynak, ezért technikailag új rendelet 
megalkotására van szükség. A korábbi, a februári rendelet hatályon kívül helyezték. Magában 
a rendeletben első sorban olyan pontosítások történtek, hogy tisztázták az ellátási formáknál, 
ha nem volt egyértelmű, hogy ki a támogatásnak, az ellátásnak a jogosultja. Ki lehet a 
kérelmező. Ezen kívül a felhatalmazó rendelkezés hiányában kivették ezt a részt a 
rendeletből, mert az aktív korúak ellátásának egyéb feltételeit határozta meg, de vissza rakták 
a második szakaszba, amihez lennének módosításo§k, olyan konkrét megfogalmazások 
kerültek bele ami nem okoz jogbizonytalanságot. A kiküldött anyaghoz még pontosításai 
vannak.  
A 2§-ban, ahol a lakókörnyezettel kapcsolatban vannak meghatározások, amiket az 
ügyintézőnek vizsgálnia kell a jogosultság megállapításakor. Jelenleg azt mondja a rendelet, 
hogy: „a rendszeres települési támogatások esetében a kérelmező, vagy az ellátás jogosultja jó 
gazda gondosságával köteles az általa lakott lakás vagy ház állagának, rendeltetés szerű 
használatának és higiénikusságának állapotának biztosításának…..”. Ezt az alábbiak szerint 
módosítanák:„a rendszeres települési támogatások esetében a kérelmező, vagy az ellátás 
jogosultja jó gazda gondosságával köteles az általa lakott lakás vagy ház kertjének, udvarának 
szemét és gyommentesítéséről. A közterületre kihajló ágak, bokrok, cserjék rendszeres 
nyeséséről. A kerítésen kívüli, határos közterületen a járda tisztántartása, szemét és 
gyommentesítéséről, téli időszakban síkosság mentesítéséről. A d.) pontban a teljes területén a 
rovarok és rágcsálók irtásáról. Ezt azért javasolják, mert voltak benne olyan 
megfogalmazások, amelyek nem egyértelműek, az elbíráló jogkörét bővítenék ami 
jogbizonytalanságot okozna a kérelmezők számára. Úgy gondolja, hogy ezzel a négy ponttal 
sikerül kiváltani azt, amik jelenleg is problémát okoznak, hogy a porták ne legyenek 
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koszosak, parlagfüvesek. Úgy gondolja, hogy ezt már a Kormányhivatal is el tudja fogadni, 
mert ez egy elég egzakt megfogalmazás. 
Az 5. § szerkesztésbeli hibát kell módosítani, illetőleg a 12. § (5). bekezdésében kell 
pontosítani az ápolási díj összegét 28.500 forintra.  
 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tagnak az a kérdése, hogy akkor változik ez az 
összeg a jelenlegihez képest vagy eddig is ennyi volt? 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy eddig is ennyi volt a támogatás összege.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnökének az a kérdése, 
hogy van-e konzultáció a Járási Hivatallal, azzal kapcsolatban, hogy ne legyenek átfedések a 
támogatottak között, mert például a gyógyszer támogatásnál kizáró ok, ha valaki 
közegészségügyi gyógyszer ellátást kap.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy ennél a támogatási formánál a Járási Hivatal 
elutasító határozatával kell igazolnia, hogy más támogatásban nem részesül.   
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke további hozzászólás 
hiányában kéri a bizottság tagjait, aki a rendelettervezetet támogatja, jelezze.  
 
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 
 

64/2015. (IV.27.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet az alábbi 
módosításokkal:  

• 2§ a rendszeres települési támogatások esetében a kérelmező, vagy az ellátás 
jogosultja jó gazda gondosságával köteles az általa lakott lakás vagy ház kertjének, 
udvarának szemét és gyommentesítéséről. A közterületre kihajló ágak, bokrok, cserjék 
rendszeres nyeséséről. A kerítésen kívüli, határos közterületen a járda tisztántartása, 
szemét és gyommentesítéséről, téli időszakban síkosság mentesítéséről. 

• 2§ d.) pontban a teljes területén a rovarok és rágcsálók irtásáról 
• 5. szakaszban szerkesztésbeli hibát kell módosítani 
• 12. § (5). bekezdésében kell pontosítani az ápolási díj összegét 28.500 forintra 
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2. Napirend 
Bicske Város Önkormányzat gazdasági programjáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy az alakuló ülést követően 6 hónap áll 
rendelkezésre a Képviselő-testületnek, hogy megalkossák a gazdasági programot. 
Tájékoztatja a bizottságot a korábban megtartott bizottsági üléseken született javaslatokról.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a bizottság 
tagjait, aki Bicske Város Önkormányzat gazdasági programját támogatja, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő 
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:  
 

65/2015. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat gazdasági programjáról 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Bicske Város 
Önkormányzat gazdasági programját azzal a kiegészítéssel, hogy a célok közé kerüljön be a 
Zeneiskola bővítése. 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megköszöni a 
munkát és a rendkívüli nyílt ülést bezárja.  
 
 
 

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

4 

 


