
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. május 21. 14.30 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)  
Fritz Gábor hatósági irodavezető 
Ádámné Bacsó Erika pénzügyi irodavezető 
Horváth Zsanett ügyintéző 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 
Molnár Enikő költségvetési ügyintéző 
Dr. Hekman Tibor ügyintéző 
Ónodi Szabó Lajos főépítész 
Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ igazgató 
Teszár Tamás Zöld Bicske Kft. igazgató  
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ vezetője 
Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv-hitelesítőre, Igari Léna bizottsági tag személyében. Levételre javasolja a 
napirendek közül az 1 előterjesztéseket. A meghívóban nem szerepel az uszoda támogatása a 
nyári táborozás idejére. Kéri, hogy vegyék fel a napirendre. Ez az előterjesztés a pótanyagok 
közé került feltöltésre, de a kinyomtatott meghívóban nem szerepelt. Tekintettel a meghívott 
vendégekre kéri, hogy vegyék előre az 5. és 2. napirendi pontot. 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:  
 

78/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

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

 
1) Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2014. évi ellátásáról 
 

2) A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
a) Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója (a kapcsolódó előterjesztés 

pótanyagként kerül kiküldésre) 
b) Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója  

(52.sz. előterjesztés) 
c) Bicskei Építő Kft. 2014. évi beszámolója  (60.sz. előterjesztés) 
d) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolója  (46.sz. 

előterjesztés) 
 

3) Közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről  
(43.sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
a) Bicskei Művelődési Közalapítvány 
b) Bicskei I. számú Általános Iskoláért Közalapítvány 
c) Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 
d) Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 
e) A Bicskei Cigányságért Közalapítvány 

 
4) A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2014. évi beszámolója (35.sz. 

előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

5) A Bicskei Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról  (51.sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
6) Tájékoztató a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP-1.A.3-2014-0075 jelű 
pályázatról  (65.sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználatáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

8) Képviselői bejelentések 
Előterjesztő: polgármester 
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1. Napirend 
Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2014. évi ellátásáról 

Előterjesztő: jegyző 
 

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy a Gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény értelmében május 31-ig kell a jegyzőnek beszámolnia a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Ennek megfelelően a vonatkozó 
előterjesztést elkészítették. Az előterjesztésnek szerves része a Kapcsolat Központ által 
készített tájékoztató anyag. A jogszabály határozza meg a tájékoztató tartalmi kritériumait, 
ennek megfelelően állították össze.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kérdezi Szabó 
Ágnest, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ vezetőjét, hogy 
kívánja-e kiegészíteni szóban a leírtakat.  
 
Szabó Ágnes, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ vezetője 
elmondja, hogy tavaly augusztusban a Kapcsolat Központ Gyermekjóléti Szolgálata és a 
Családsegítő Szakmai Egység átköltözött az Ady E u. 1. szám alá. Most volt az első alkalom, 
hogy úgy költözhettek be egy intézménybe, hogy a tervező, jelen esetben Ónodi Szabó Lajos 
kikérte a véleményét és teljes mértékben úgy haladt az átalakítás, ahogy azt ők megbeszélték 
a szakmai szempontok 100%-os figyelembe vételével. Nagyon köszöni Főépítész úrnak, hogy 
komfortosabb környezetben fogadhatják az ügyfeleket.  
A szociális intézmények összevonásának most érzik jótékony hozadékát, jobb a 
munkakapcsolat is a kollégák között és sikeresebb a munka. Most azt érzik nagy 
problémának, hogy a fiatal szülők nem kaptak és nem tudnak adni megfelelő családi 
értékrendet, nem tudnak gondos, jó szülővé válni. Köszöni a lehetőséget.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnökének az a véleménye, 
hogy nagyon sok a RGYK-s gyermek a városban. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e 
észrevételük.  
 
Igari Léna bizottsági tag: Van-e eszközük, hogy ezen változtassanak?  
 
Szabó Ágnes, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ 
vezetőjének az a véleménye, hogy ez a személyes hozzáálláson múlik.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy 
szavazzanak a napirendi pontról.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 
 

79/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2014. évi ellátásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicske 
Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról 
szóló átfogó értékelést 

 
 

2. Napirend 
A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy kezdjék a 
Bicskei Egészségügyi Központ 2014. évi beszámolójával. Kérdezi Dr. Balogh Gyula főorvos 
urat, hogy az Egészségfejlesztési irodához miért ilyen passzív háziorvosok hozzáállása. 
 
Dr. Balogh Gyula főorvos, a Bicskei Egészségügyi Központ vezetője elmondja, hogy az 
Egészségfejlesztési Iroda programjai ütem szerint zajlanak. Az Egészségfejlesztési Iroda 
egyik célja az volt, hogy a szakorvosokat és háziorvosokat tehermentesítse a megelőzéssel, de 
sajnos a lehetőségek hiánya miatt nem tudnak teljesíteni. Sajnos a háziorvosok többsége 
valóban nem közreműködő, de nincs hatásköre arra, hogy háziorvosokat utasítsa, de nem 
szeretné ezzel a háziorvosokat elmarasztalni. Reméli, hogy még nem késtek el semmivel és 
lesz lehetőség ezt is megvalósítani.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a kérdéseket, 
észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a tájékoztatást 
elfogadására. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző felhívja figyelmüket arra, hogy figyelembe kell venni a zárt ülésen 
hozott döntést, így módosítani kell az elfogadó határozatban szereplő összegeket a következő 
szerint:  

1. Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014 évi beszámolóját 
461.319 eFt mérlegfőösszeggel és 32.030 eFt mérleg szerinti eredménnyel nem 
fogadja el, 

 
2. és a 2015. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadja. 

 
3. és hozzájárul 13 millió Ft fejlesztési céltartalékba helyezéshez.  
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Így lenne teljes a határozat.  

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyet ért szavazzon. 
 
 
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:  
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Határozat 

 
 
Tárgy: Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi 
beszámolójának elfogadása 
 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.. 2014 évi beszámolóját 
461.319 eFt mérlegfőösszeggel és 32.030 eFt mérleg szerinti eredménnyel,a 2015. 
évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadásra javasolja,és támogatja 13 millió Ft 
fejlesztési céltartalékba helyezését. 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megköszöni Dr. 
Balogh Gyulának a részvételt. A következő pontként kéri, hogy tárgyalják a Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját. Kéri Teszár Tamás ügyvezetőt, hogy ha van 
kiegészítése a leírtakhoz, akkor mondja el szóban.  
 
Teszár Tamás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. vezetője tájékoztatja a bizottságot, hogy sok 
mindent nem írtak le a beszámolóban, ez főként a számokról szól. Tájékoztatja a bizottságot a 
szolgáltatási területek csökkenéséről. Elmondja, hogy az első félévben nagyon sok 
szolgáltatási terület kiesett. December óta 4 településen nyertek közbeszerzést. Jelentős 
kiesést jelentett a települések elvesztése, de a kiadásokban nem tudtak csökkenteni, mert 
munkaerőt nem küldtek el. A veszteségek finanszírozására két lehetőséget lát, az egyik az a 
Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat a másik Tárnok település elnyerése. Ha ezekből az 
összegekből mégsem fedezhető a kiesés, akkor is talpon marad a cég. Az elhanyagolt 
gépjárművekre kb. 100 db gumit szerzett be. Munkaruha beszerzéséről is gondoskodnia 
kellett, mert az emberek a saját ruháikba dolgoztak. Az idei évnek már úgy tudnak neki 
indulni, hogy gyakorlatilag ugyanakkora a szolgáltatási területük, mint 2013-ban volt. 
Megtakarítások ügyében is tett lépéseket. Várhatóan a 2015-ös évben jobb évet zárnak.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megköszöni Teszár 
Tamás ügyvezetőnek a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük.  
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Igari Léna bizottsági tag azt kérdezi, hogy a 144 millió forintos veszteség az a kisebb 
szolgáltatási terület miatt keletkezett, akkor mitől fog csökkeni a kiesés, ha több települést 
kell ellátni a jövőben.  
 
Teszár Tamás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. vezetője: Attól fog csökkeni, hogy a fix 
költségek nem nőnek. Az alkalmazottak száma nem fog nőni, az eszközök sem, minimális 
költségnövekedéssel látják el a nagyobb szolgáltatási területet.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megköszöni a Teszár 
Tamás munkáját, azt kérdezi, hogy van-e olyan elképzelése, hogy valamilyen formában a 
környezetvédelem terén a gyerekek felé is nyissanak? Programokat, táborokat szervezni? 
 
Teszár Tamás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. vezetője szerint ez mindenképpen fontos. Évek 
óta működik az iskolai papírgyűjtés. Fontos a gyerekeket is bevonni. Már vannak ötletek arra, 
hogy egy kis településen, hogyan lehet egy szemléletformáló akciót megszervezni. Részletezi 
az elképzeléseit a program megvalósításához. A mostani KEHOP pályázatokban van 
támogatási keret ilyen szemléletformálásra.  
 
Igari Léna bizottsági tag a perről kérdezi ügyvezető urat.  
 
Teszár Tamás a Zöld Bicske Nonprofit Kft. vezetője elmondja, hogy ez az Önkormányzat és 
a Saubermacher pere, nem a Zöld Bicske Kft-é.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy 
szavazzanak az előterjesztésről.  
 
 
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:  
 

81/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Zöld Bicske Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 
2014 évi beszámolóját 843.413 eFt mérlegfőösszeggel és -144.819 eFt  (veszteség) mérleg 
szerinti eredménnyel és a 2015. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadásra javasolja. 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy következő 
pontban a Bicskei Építő Kft. 2014. évi beszámolójáról szavazzanak. Kérdezi Ónodi Szabó 
Lajost, hogy van-e kiegészítés a leírtakkal kapcsolatban.  
 

6 

 



Ónodi Szabó Lajos főépítész úr annyi magyarázattal szolgálna, hogy az év folyamán 
elvégzett sürgős feladatok során a számlázások nem mindig tudták követni a teljesítést. Így 
pénzügyileg meg volt bontva a már elvégzett és le nem számlázott illetve a leszámlázott 
teljesítés. Ebből keletkezett a nem túl jelentős nyereség, e mögött még van egy nagyobb 
többlet teljesítés ami nem került kifizetésre. Ennél a cégnél a veszteség mentesség a lényeg és 
a külső források bevonása lehet a városnak a hasznos. Nyilván a külső források bevonása nem 
mehet a helyi munkák javára.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszöni a munkát 
Ónodi Szabó Lajosnak és kéri, hogy a bizottság tagjai szavazzanak az előterjesztésről.  
 
 
 
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:  
 

82/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Építő Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a Bicske Építő Kft. a 2014 
évi beszámolóját 174.053,- eFt mérlegfőösszeggel és 1.147,- eFt mérleg szerinti 
eredménnyel, valamint a 2015. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadásra javasolja. 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a következő pontban 
a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolóját kéri tárgyalni. 
Átadják a szót Ádámné Bacsó Erika ügyvezetőnek.  
 
Ádámné Bacsó Erika ügyvezető elmondja, hogy a vízi közmű az elmúlt években az 
önkormányzatok tulajdonába került, árbevétele az elmúlt évben a kft-nek nem volt. Jelentős 
követelés állománya viszont van, ezeket peres úton próbálják érvényesíteni, a perek 
folyamatban vannak. Az ásványvíz palackozó üzemről korábban döntött a testület és a 
taggyűlés. Az első lépésben meghatározott kútvizsgálat folyamatban van. Az eredmények 
fényében lehet majd továbblépni. A taggyűlés illetve a felügyelő bizottság tárgyalta, 
elfogadásra javasolta.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke arról kérdezi, hogy 
mikorra várható ennek az eredménye.  
 
Ádámné Bacsó Erika ügyvezető szerint egy-két héten belül meglesz az eredmény.  
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Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kérdezi a bizottság 
tagjait, hogy van-e kérdésük, megállapítja, hogy nincs kérdés. Kéri a bizottság tagjait, hogy 
szavazzanak az előterjesztésről.  
 
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:  
 

83/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi beszámolója 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a Bicske-Csabdi-Mány 

Víztermelő és Szolgáltató Kft.  2014. évi beszámolóját 6.971 eFt mérlegfőösszeggel és  -

3.249 eFt (veszteség) mérlegszerinti eredménnyel, valamint 2015. évi üzleti tervét elfogadásra 

javasolja. 

 
3. Napirend 
Közalapítványok munkájának és 2014. évi gazdálkodásának áttekintéséről (43.sz. 
előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 
a) Bicskei Művelődési Közalapítvány 
b) Bicskei I. számú Általános Iskoláért Közalapítvány 
c) Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 
d) Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 
e) A Bicskei Cigányságért Közalapítvány 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy mindegyik beszámolót a pénzügyi iroda 
megvizsgálta és elfogadásra javasolja. Jelzi, hogy a könyvvizsgáló felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány kuratóriumi tagsága márciusban 
lejárt, az alapítvány ettől függetlenül működő képes, a régi kuratóriumnak az új 
megválasztásáig a feladatokat el kell látni. Reményei szerint júliusban az új kuratórium 
megválasztható.   
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke tájékoztatja a 
bizottságot, hogy a kuratórium elnöke jelezte beszámolójában ezt. Véleménye szerint az a baj, 
hogy nem egyformán működnek a közalapítványok. Azt kérdezi, hogy a Bicske Város 
Sportjáért Közalapítvány az alapító okiratban milyen célt jelöl meg? Mert a beszámolójában 
az adományozást írta, amire az elmúlt 6-7 évben egyszer került sor, ugyanakkor a 
Művelődésért közalapítvány határozott elképzelésekkel rendelkezik.  
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Igari Léna képviselő a gazdálkodásban feltüntetett értékpapírokról érdeklődik.  
 
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: Bicske Város Cigányságért közalapítvány működésénél az az 
észrevétele, hogy a bevétele szépen gyűlik, de támogatásra nem költ az alapítvány. Ennek mi 
célja, hogy mire gyűjt az alapítvány? 
 
Németné Horváth Nikoletta bizottsági tag, Bicskei Cigányságért Közalapítvány elnöke 
elmondja, hogy ez az összeg két év alatt gyűlt össze. Arra tartalékolták, hogy a Tanoda 
átmeneti finanszírozását biztosítani tudják, míg újra pályázni tudnak. Értesülése szerint 
szeptemberben tudnak legközelebb pályázni. Ezt az évet át kell hidalniuk, szerinte két év nem 
hozhat eredményt egy oktatási programban ezért szeretnék a Tanodát valahogy fenntartani.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke azt kérdezi, hogy a 
Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány közhasznúságával mi a helyzet.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: két hónapja döntött a testület az alapító okirat módosításáról. 
Tavaly májusban 31-én kérelmezte a szervezet a közhasznúvá válását. A meghatározott 
feltételek mellett kérhető a közhasznúvá válás. Ennek abban van jelentősége, hogy 
közfeladatot csak közhasznú szervnek lehet átadni. Ez a közfeladat átadás jelen esetben az 
alapítványnál nem merült fel.   
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megállapítja, hogy ez 
a létét nem fenyegeti az alapítványnak.  
Megtalálta a Bicske Város Sportjáért alapító okiratban a vonatkozó részt amit keresett, 
felolvassa. Kéri, hogy Jegyző úr nézzen utána, hogy közalapítvány egyesületet létrehozhat-e, 
vagy működtethet-e. Egyenkénti szavazásról döntenek.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 



Az elfogadott döntés:  
 

84/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Művelődési Közalapítvány munkájának és a 2014. évi gazdálkodásának 
áttekintése 
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága 
 

a Bicske Művelődési Közalapítvány 2014. évi beszámolóját 8.813 eFt 
mérlegfőösszeggel, és közhasznú tevékenységből származó 4.026 eFt nyereséggel, 
valamint vállalkozási tevékenységből származó 3 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 
2015. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadásra javasolja. 
 

 
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:  
 

85/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány munkájának és a 2014. évi 
gazdálkodásának áttekintése 
 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a Gróf Batthyány Kázmér 
Műpártoló Közalapítvány 2014 évi beszámolóját 8.016 eFt mérlegfőösszeggel és -15 
eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadásra javasolja, 

 
 
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 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy a 
következő pontban szavazzanak a Bicskei Cigányságért Közalapítvány beszámolójáról.  
 
Némethné Horváth Nikoletta kéri, hogy szavazzanak a szavazás alóli felmentéséről, mivel 
tisztségviselő a közalapítványban.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
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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:  
 

86/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
 
Tárgy: Némethné Horváth Nikoletta kizárása a Bicskei Cigányságért Közalapítvány 
beszámolójának elfogadásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága Némethné Horváth Nikoletta 
bizottsági tagot kizárja a Bicskei Cigányságért Közalapítvány beszámolójának 
elfogadásáról szóló szavazásból.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: 1 fő 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
Az elfogadott döntés:  
 

87/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicskei Cigányságért Közalapítvány munkájának és a 2014. évi gazdálkodásának 
áttekintése 
 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a Bicskei Cigányságért 
Közalapítvány 2014 évi beszámolóját 2.650 eFt mérlegfőösszeggel és 1.802 eFt 
mérleg szerinti eredménnyel, 
 a 2015. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadásra javasolja. 

 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy 
szavazzanak a Bicskei Művelődési Közalapítvány beszámolójáról.  
 
 
 
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 
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Az elfogadott döntés:  
 

88/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Művelődési Közalapítvány munkájának és a 2014. évi gazdálkodásának 
áttekintése 
 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a Bicske Művelődési 
Közalapítvány 2014. évi beszámolóját 8.813 eFt mérlegfőösszeggel, és közhasznú 
tevékenységből származó 4.026 eFt nyereséggel, valamint vállalkozási tevékenységből 
származó 3 eFt mérleg szerinti eredménnyel,  a 2015. évi gazdálkodásáról szóló tervét 
elfogadásra javasolja. 
 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy 
szavazzanak a Bicske I. sz Általános Iskoláért Közalapítvány munkájának és a 2014. évi 
beszámolójáról.  
 
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:  
 

89/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske I. sz Általános Iskoláért Közalapítvány munkájának és a 2014. évi 
gazdálkodásának áttekintése 

 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a Bicske I. sz Általános 
Iskoláért Közalapítvány 2014. évi beszámolóját 813 eFt mérlegfőösszeggel és -22 eFt 
mérleg szerinti eredménnyel,,  a 2015. évi gazdálkodásáról szóló tervét elfogadásra 
javasolja. 
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4. Napirend 
A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2014. évi beszámolója  
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kérdezi a bizottság 
tagjait, hogy van-e olyan kérdés amit tolmácsolni tudnak a Rendőrkapitányság részére a 
beszámolóval kapcsolatban.   
 
Dr. Lovasné Báder Katalin külsős bizottsági tag jelzi, hogy a sebességkorlátozást a 
Prohászka Ottokár utcánál ellenőrizzék rendszeresebben, és a gyermekek közlekedését az 
iskoláknál ne csak egy hónapig felügyeljék a rendőrség munkatársai. Javasolja, hogy többször 
mérjék a sebességet.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: javasolja, hogy kérjék a polgárőrség segítségét is, más 
településeken eredményes az együttműködés.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke bizottsági 
véleménybe foglaltatja, hogy a rendőrség és a polgárőrség lehetőségeik szerint fokozottabban 
figyeljék a közlekedést az iskoláknál. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről.  
 
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:  
 

90/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Önkormányzati beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2014. évi 
tevékenységéről 
 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a Bicskei 
Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló önkormányzati beszámolót 
elfogadásra javasolja, 

1. javasolja  Bicskei rendőrkapitányság 100.000.-Ft értékű festékkel történő 
támogatását a 2015. évi költségvetés beruházási tartalékkeret előirányzat 
terhére, 

2. támogatja z a Bicskei rendőrkapitányságnak egy db zászlótartó adományozását 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon keresztül, 
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5. Napirend 
A Bicskei Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy javaslat érkezett a bizottság 
határozatképességére vonatkozóan, jelenleg 5 tagból 4 fővel határozatképes a bizottság, ezt 
javasolják 3 főre módosítani. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke javasolja, hogy a 4.§ 
(5) bekezdését javasolja kivenni.  
 
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:  
 
 

91/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
 

Tárgy: A Bicskei Települési Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrásának Bizottsága a Települési Értéktár Bizottság 
szervezeti és működési szabályzatának módosítását támogatja, az alábbiak szerint: 
1) a IV/1.  pont az alábbiak szerint módosul:  
A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a 
jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.  
2) A IV/5. pontja törlésre kerül.  

 
6. Napirend 
Tájékoztató a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP-1.A.3-2014-0075 jelű pályázatról 
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt, hogy ismertesse a napirendet.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy az év elején derült ki, hogy az önkormányzat 
sikeresen pályázott ezen a pályázaton. Területi együttműködést segítő programok kialakítása 
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az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban, ez egy térségi együttműködést feltételez. 
Az egésznek a kimenetele egy térségi esélyegyenlőségi program tervezete. Ennek az 
előkészítő munkálatai indultak el. Több kerekasztal került már megrendezésre. ATKKI és a 
környező szociális intézmények részvételével.  
 
Igari Léna képviselő kéri, hogy értesítsék a rendezvényekről és a kerekasztal 
megbeszélésekről, mert érdeklődik a program iránt.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy 
szavazzanak a napirendről.  
  
 
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:  
 

92/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Tájékoztató a "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 jelű 
pályázatról 

 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a "Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” ÁROP-1.A.3-2014-
2014-0075 jelű pályázat jelenlegi szakaszáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja. 

 
 
 
7. Napirend 
Tárgy: Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználatáról  

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.  
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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 
 

 
93/2015. (V. 21.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 
 
Tárgy: Nyári táborozó gyerekek térítésmentes uszodahasználatáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja, hogy a 
képviselő-testület térítésmentesen uszodahasználatot biztosítson a Bicskei Tanuszodában a 
Korong Matyi kézműves tábornak, illetve Huncutka mesetábornak az alábbi időpontokban,  

 
 
 
 
 

 
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       Igari Léna  
a Humánerőforrások elnöke     jkv. hitelesítő 
 

2015. június 16. 14:00-15:00 1 óra 
2015. június 18. 14:00-15:00 1 óra 
2015. június 22. 14:00-15:00 1 óra 
2015. június 25. 14:00-15:00 1 óra 

16 

 


