
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. június 15. 14.00 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 ülésről távolmaradt bizottsági tagok:  
Igari Léna bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán jegyző (tanácskozási joggal)  
Bálint Istvánné alpolgármester 
Horváth Zsanett ügyintéző 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Vezető 
 
 
NAPIRENDI JAVASLAT: 

1) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ valamint a bölcsőde által nyújtott személyes ellátások térítési 
díjainak és önköltségének meghatározásáról (103. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról (96. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) A bicskei cigányságért" Közalapítvány ügyében a Székesfehérvári Törvényszék 

20. Pk. 60.726/1991/69 sz. végzésre alapján az Alapító Okirat módosítása (100. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Képviselői bejelentések 
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv-hitelesítőre, Máté János Szilárd bizottsági tag személyében. Javasolja a 
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napirendek elfogadását. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és a 
napirendi javaslatot támogatja, jelezze! 
 
 
A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:  
 

94/2015. (VI. 15.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

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

 
1) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ valamint a bölcsőde által nyújtott személyes ellátások térítési 
díjainak és önköltségének meghatározásáról (103. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról (96. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) A bicskei cigányságért" Közalapítvány ügyében a Székesfehérvári Törvényszék 

20. Pk. 60.726/1991/69 sz. végzésre alapján az Alapító Okirat módosítása (100. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Képviselői bejelentések 
Előterjesztő: polgármester 

 
 
 
1. Napirend 
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 
valamint a bölcsőde által nyújtott személyes ellátások térítési díjainak és önköltségének 
meghatározásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy a térítési díj megállapításának az alapja az 
önköltség számítás. Ezt az intézmény elvégezte. A változás annyi az idei évben, hogy az 
állami hozzájárulást nem lehet figyelembe venni az önköltség megállapításokat, 
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mindazonáltal az továbbra is igényelhető. Intézményvezetővel egyeztetve nem javasolnak 
emelést. Ennek a jóváhagyását kérik.  
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, hogy 
szavazzanak a napirendi pontról.  
 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 
 

95/2015. (VI. 15.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ valamint a bölcsőde által nyújtott személyes ellátások térítési 
díjainak és önköltségének meghatározásáról  
 
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatokat.  
 
Határidő:  
Felelős:   

 
 

14.10 perckor Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag csatlakozik a bizottsági üléshez.  
 
 
2. Napirend 
Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról  
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy a legutóbb a helyzetelemzés volt 
napirenden. Ez alapján elkészítették a stratégia tervezetét. Ez még nem a végleges stratégia, 
az csak a képviselő-testület jóváhagyásával lesz végleges. Most egy előzetes egyeztetést kell 
lefolytatniuk a pályázat alapján. A Belügyminisztériumnak szakmailag meg kell vizsgálni azt, 
hogy a vonatkozó jogszabályoknak illetve partnerségi egyeztetési szabályoknak megfelelően 
készült-e el a stratégia tervezete. Amennyiben a bizottság is jónak látja, a testület ezt hagyja 
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jóvá, elküldik a Belügyminisztériumnak az anyagot, majd a visszajelzéstől számított 30 nap 
áll rendelkezésére az önkormányzatnak, hogy a végleges stratégiát jóvá hagyja. Most a 
stratégia tervezete került kiküldésre. Ehhez várja a kérdéseket, kiegészítéseket.  
 
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.  
 
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:  
 

96/2015. (VI. 15.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
 
Tárgy: Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról 

A Humánerőforrások Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

 
3. Napirend 
A bicskei cigányságért" Közalapítvány ügyében a Székesfehérvári Törvényszék 20. Pk. 
60.726/1991/69 sz. végzésre alapján az Alapító Okirat módosítása 
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző tájékoztatja, hogy ismét kaptak egy hiánypótlást, bizonyos 
jogszabályi rendelkezéseket meg kell ismételni az alapító okiratban, ezeknek az átvezetése 
látható a mellékelt dokumentumokban.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a bizottság 
tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
 
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:  
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97/2015. (VI. 15.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
 
 
Tárgy: „A bicskei cigányságért” Közalapítvány alapító okirat módosítása a 
Székesfehérvári Törvényszék 20. Pk. 60.726/1991/69. sz. hiánypótló végzése alapján 
 
A Humánerőforrások Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
4. 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 
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