
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. július 16. 1500 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 távolmaradt bizottsági tagok:  
Igari Léna bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Bálint Istvánné alpolgármester 
Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 
Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 
 
 
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. Felvételre javasolja 
a Zenetanulás Feltételeinek Megsegítését Célzó Alapítvány elszámolása című előterjesztést. 
Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és az így módosult napirendi 
javaslatot támogatja, jelezze! 
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:  
 

103/2015. (VII. 16.) 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) Beszámoló a Bicskei Baptista Gyülekezet 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról (118. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
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2) Beszámoló a Bicskei Evangélikus Egyházközség 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról (117. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

3) Beszámoló a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról (119. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

4) Beszámoló a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 
támogatásának felhasználásáról (120. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

5) A Bicskei Tanuszoda nyári karbantartási munkálatairól (122. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

6) A Bicskei Tanuszoda nyitva tartásával összefüggő kérdésekről (115. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester  

7) A maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése (125. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester  

8) A 2015. augusztus 20-i ünnepség előkészítése (127. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester  

9) Zenetanulás Feltételeinek Megsegítését Célzó Alapítvány elszámolása (129. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester  
 

 
1. Napirend 
Beszámoló a Bicskei Baptista Gyülekezet 2014. évi támogatásának felhasználásáról (118. 
sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megkéri Fritz Gábor 
Hatósági Iroda vezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető elmondja, hogy a Pénzügyi Iroda a beszámolókat 
átvizsgálta és mindegyiket rendben találta. Kéri a beszámoló elfogadását.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri, aki a 
beszámolót 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 
 
Az elfogadott döntés:  
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104/2015. (VII. 16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Baptista Gyülekezet 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a 
határozatot.  
 
 
2. Napirend 
Beszámoló a Bicskei Evangélikus Egyházközség 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról (117. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a kérdéseket, 
észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a Bicskei Evangélikus 
Egyházközség 2014. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja, 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 
 
Az elfogadott döntés:  
 

105/2015. (VII. 16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Evangélikus Egyházközség 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról  

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Evangélikus Egyházközség 
2014. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót.  

 
 
3. Napirend 
Beszámoló a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról (119. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a bizottság 
tagjait, aki elfogadja a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról szóló beszámolót, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 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, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

106/2015. (VII. 16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Római Katolikus Egyházközség 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Római Katolikus 
Egyházközség 2014. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót.  
 
 
4. Napirend 
Beszámoló a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi támogatásának 
felhasználásáról (120. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a bizottság 
tagjait, aki elfogadja Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 
támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót, 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 
 
Az elfogadott döntés:  
 

107/2015. (VII. 16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Beszámoló a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 
támogatásának felhasználásáról 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Bicske Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2014. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 



5. Napirend 
A Bicskei Tanuszoda nyári karbantartási munkálatairól (122. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megkéri Fritz Gábor 
Hatósági Iroda vezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető elmondja, hogy az idei évben augusztus 21-i időszakra 
esne a karbantartási munkálatok elvégzése. Épületgépészeti beavatkozások lesznek. Kéri, az 
előterjesztésben foglaltak elfogadását.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a 6. pontban szereplő 
öltözőszekrények cseréjét említi. Ez a korábbi edzőterem kihasználtságát érinti.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester hozzáteszi, hogy egy bejárás alkalmával vetődött fel az 
öltözőszekrények beszerzése. Az öltőzők kialakításának komoly kritériumai vannak, így nem 
biztos, hogy az elképzelés megvalósítható.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: augusztus 20-tól 
szeptember 4-ig lesznek a karbantartási munkálatok. A karbantartási munkákra minden évben 
szükség van. Javasolja annak megvizsgálását, hogy az emeleti két termet hogyan lehetne 
átalakítani.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester hozzáteszi, hogy az emeleten családi öltöző került 
kialakításra, éppen a mérete miatt. Nem érti, hogy a konditeremből miért nem lehet egy 
öltözőt kialakítani. Ezt át kell gondolni a későbbiekben.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke további hozzászólás 
hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, 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 
 
Az elfogadott döntés:  
 

108/2015. (VII. 16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Bicskei Tanuszoda nyári karbantartási munkálatairól 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  
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6. Napirend 
A Bicskei Tanuszoda nyitva tartásával összefüggő kérdésekről (115. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy az 
uszodavezető kérte, hogy a szünidei hétköznapokon a wellness korábban legyen nyitva. 14 
órától javasolja a nyitva tartást. Augusztus 20-án térítésmentesen lehetne használni az 
uszodát. Javasolja, hogy kerüljön bizottsági véleményként a javaslat mellé, hogy a wellness 
korábbi nyitva tartás ne csak a nyári szünidőre, hanem minden szünidei időszakra 
vonatkozzon.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester nem tudja, hogy ez mennyiben befolyásolja az uszodai 
alkalmazottak beosztását. Amennyiben nem érinti, akkor ezt a javaslatot a szombati és 
vasárnapi napra is ki lehetne terjeszteni. Javaslatként esetleg azt kellene megvizsgálni, hogy 
ez hogyan kivitelezhető. A következő alkalommal, amikor erről döntenek, akkor a szombat, 
vasárnapi napra vonatkozóan is tudnának dönteni.  
 
Máté János Szilárd képviselő: augusztus 20-án a menekült táborban élők is használhatják az 
uszodát?  
 
Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy az uszodát a menekült táborban lakók akkor 
használhatják, ha negatív hatósági orvosi igazolással rendelkeznek. Az idén megfordult több 
ezer menekültből 60 embert szűrtek meg. Sok mindenki nem rendelkezik orvosi igazolással. 
A képviselő-testületi ülésen is elmondja ezeket a lakosság megnyugtatásának érdekében. A 
táborban a felhívás három nyelven került kiplakátolásra.  Arról nem is szólva, hogy egy 
tanuszodáról beszélnek.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke eláll a javaslatától. A 
nyitva tartással kapcsolatban a bizottság fog dönteni, akkor majd visszatérnek a wellness 
kérdésére. Kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
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:  
 

109/2015. (VII. 16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Bicskei Tanuszoda nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottság átruházott hatáskörben hozzájárul,  
 

1. hogy hétköznapokon az iskolai szünetekben a tanuszoda 14.00-tól biztosítja a wellness 
szolgáltatást, 
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2. hogy a hagyományokhoz híven 2015. augusztus 20-án, a Bicskei Tanuszoda 
szolgáltatásait a lakosság térítésmentesen veheti igénybe. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: tanuszoda vezető  
 

 
7. Napirend 
A maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése (125. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megkéri Fritz Gábor 
Hatósági Iroda vezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.  
 
Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető elmondja, hogy intézményvezető asszony azzal a kéréssel 
fordult a képviselő-testület felé, hogy a jogszabályban meghatározott óvodai csoportra 
vonatkozó maximális 25 fő létszám 20%-os túllépését engedélyezze.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: a négyzetméter a 
meghatározó. Kéri a javaslat támogatását. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati 
javaslatot, 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 
 
Az elfogadott döntés:  
 

110/2015. (VII. 16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  
 
 
8. Napirend 
A 2015. augusztus 20-i ünnepség előkészítése (127. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy az 
összegekre a költségvetésben 500.000 Ft van elkülönítve. Konkrétan augusztus 20. vagy a 
rendezvények során?  
 
Kollár-Vincze Viktória ügyintéző: nincs külön, a rendezvénysoron szerepel az összeg.  
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Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke attól tart, hogy ki 
fognak futni a keretből.  
 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: tavaly hasonló volt a helyzet, az Adventi 
rendezvényre már nem maradt semmi.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester: Szent Mihály napra van pénz, de pályázni is fognak. Még 
elég sok rendezvény van. A költségvetésben 1,5 millió forint szerepel.  
 
Kollár-Vincze Viktória ügyintéző: Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető kért 618.000 Ft-
ot, a tűzijáték 500.000 Ft, 600.000 Ft-ot húsra, kötényre, díjazásra számoltak a 
főzőversenynél.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a határozat 
elfogadását javasolja.  
 
Kollár-Vincze Viktória ügyintéző: a tartalékból tudnak átcsoportosítani amennyiben szükség 
lesz rá.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt szeretnék felkérni. Ekkor kerül átadásra Bicske Város 
Díszpolgára kitüntetés is. Délután egy főzőverseny kerül megrendezésre. Tavaly volt először 
megrendezve a tűzijáték.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester hozzáteszi, hogy a rendezvénynek a tűzijátékkal lesz vége.  
 
Máté János Szilárd bizottsági tag a kerékpár regisztrációról érdeklődik.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester közli, hogy a rendőrség kezdeményezésére alakult ki a 
regisztráció, mely az idén is lesz. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: a főzőversenyt ki 
koordinálja?  
 
Bálint Istvánné alpolgármester fogja koordinálni a versenyt. Jelentkezni Kollár-Vincze 
Viktória ügyintézőnél lehet. Az uszodánál megrendezésre kerülő szabadidős rendezvények 
felelőseként felkéri Sulyokné Guba Judit képviselőt.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke az előző évek 
tapasztalata az, hogy nincs nagy mozgás az uszodánál. A szabadtéri rendezvényekre érkeznek 
inkább többen.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester Sulyokné Guba Judit képviselő véleményét kéri az uszodai 
rendezvények szervezésével kapcsolatban. Ne szervezzenek uszodai bemutatót, családi 
versenyt? Elegendő lenne egy uszodai nyitva tartás? 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elegendőnek tartaná, 
ha bármikor bemehetnének akár családosan is úszni.  
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Bálint Istvánné alpolgármester hozzáteszi, hogy most lesz 6 éves az uszoda. Lehet, hogy 14 
órakor egy kisebb uszodai rendezvényt kellene szervezni és utána szabadon használható az 
uszoda.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke Bálint Istvánné 
javaslatát elfogadja.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester a rekeszmászást javasolja levételre. A magyar és székely 
himnusznál csak közös ének legyen, zene nincs. A 15-18 órai programok között lesz egy 
motoros bemutató, melynek helyszíne a Kossuth utca lesz. Ez kordonokkal elzárt terület. 
Körülbelül 15 percről van szó.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: a Szózatnál is közös 
éneklés lesz. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott módosításokkal együtt támogatja a 
határozatot, 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 
 
Az elfogadott döntés:  
 

111/2015. (VII. 16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A 2015. augusztus 20-i ünnepség előkészítése 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot az alábbi módosításokkal:  
- a Magyar és a Székely Himnusz, illetve a Szózat esetében zene és közös éneklés,  
- a családi és gyermekprogramok közül a rekeszmászás kerüljön törlésre, 
- az uszodai szabadidős rendezvények koordinálására Sulyokné Guba Juditot javasolja 
felkérni. 
 
 
9. Napirend 
A Zenetanulás Feltételeinek Megsegítését Célzó Alapítvány elszámolása (129. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy 
Tessely Zoltán mielőtt országgyűlési képviselő lett a tiszteletdíját felajánlotta. A felajánlott 
összeggel számolt el az alapítvány.  Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a Zenetanulás 
Feltételeinek Megsegítését Célzó Alapítvány elszámolását, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 

112/2015. (VII. 16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Zenetanulás Feltételeinek Megsegítését Célzó Alapítvány elszámolása 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Zenetanulás Feltételeinek 
Megsegítését Célzó Alapítvány elszámolását.  
 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megköszöni a 
bizottság munkáját és a rendkívüli nyílt ülést bezárja.  
 
 
 

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