
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. szeptember 29. 800 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:  
Dr. Révész Zoltán jegyző 
Dr. Bacsárdi József aljegyző 
Bálint Istvánné alpolgármester 
Molnár Enikő Pénzügyi- és Költségvetési Iroda vezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Dr. Hekman Tibor ügyintéző 
 
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 napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot támogatja, jelezze.  
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

155/2015. (IX. 29.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Napirend és jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 
 
A Humánerőforrások Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőként Máté János Szilárd bizottsági 
tagot megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet:  
 

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályairól szóló rendeletek megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 
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3) Az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 2015. október 6-ai ünnepség programja  

Előterjesztő: polgármester  
 

4) A 2015. október 23-i ünnepi program  
Előterjesztő: polgármester 
 

 
1. Napirend 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 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: a Fejér Megyei Kormányhivatal észrevétele alapján került 
összeállításra a rendelet-tervezet. A bevezető rendelkezésekben is módosítani kell, ezért új 
rendelet megalkotására tesznek javaslatot. Két fordulós megvitatásról van szó. A rendelet 
végleges elfogadása az októberi ülésen lenne. A rendelet része a szolgáltatás díja. Ezzel 
kapcsolatban még egyeztetések folynak a szolgáltatóval. Az előterjesztés részeként csatolandó 
kimutatás még nem érkezett meg a szolgáltatótól. Ennek megfelelően kéri a rendelet első 
fordulós jóváhagyását.  
 
Máté János Szilárd bizottsági tag: ez azt jelenti, ha valakinek van egy szőlőterülete rajta egy 
présházzal, akkor évente egyszer kellene szippantós díjat fizetnie? Amennyiben nem 
használja a szőlőterületet, akkor bejelentési kötelezettsége van a jegyző felé?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a rendelet vége foglalkozik az üdülőterületekkel. Akkor mentesül 
a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben beépített, de nem használt, vagy beépítetlen 
ingatlanon háztartási szennyvíz nem keletkezik, amennyiben ezt igazolni tudja. Üdülőként 
nyilvántartott vagy ideiglenesen használt ingatlan esetén az ingatlantulajdonos a 
közszolgáltatást évente legalább egyszer köteles igénybe venni. Ezeket a változásokat a 
közszolgáltatónak kell bejelenteni.  
 
Máté János Szilárd bizottsági tag: ilyen eddig nem volt.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: eddig nem volt szabályozva külön az üdülőövezet. Ezzel 
foglalkoznia kell a Képviselő-testületnek.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a kérdéseket, 
észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a rendelet-
tervezettel, 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 
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Az elfogadott döntés:  
 

156/2015. (IX. 29.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
 
A Humánerőforrások Bizottság a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 
2. Napirend 
Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 
szóló rendeletek megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: szintén a Fejér Megyei Kormányhivatal észrevételezése után 
került megszövegezésre a két rendelet-tervezet. Kétfordulós megvitatásról van szó. Az 
ebrendészeti hozzájárulásnál két változatot terjesztettek elő. Az egyikben az szerepel, hogy ne 
legyen ebrendészeti hozzájárulás, a másik pedig a bevezetésről szól. A második rendelet-
tervezet a kedvtelésből tartott állatok szabályait rendezi. Ehhez várja az észrevételeket.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag: ez csak a kutyákra vonatkozik?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet-tervezet csak a 
kutyákra vonatkozik.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: ez nyilván azt 
célozza, hogy rend legyen az állattartás körül. Az évente a kutyánként befizetett összegért mit 
kap az állattartó? Mit kell teljesítenie az állattartónak? 
 
Dr. Bacsárdi József aljegyző: több pénzt tudnak arra fordítani, hogy jobbá tegyék a 
gyepmesteri szolgálatot, a kutyamenhelyet. Emelt szintű lehet az állati közszolgáltatások 
színvonala.  
 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: nem lesz akkor sokkal több a kóbor kutya?  
 
Bálint Istvánné alpolgármester: alapként kellene egy összeírást tartani, a védőoltás adásának 
régi formáját visszavezetni. Az oltás során megközelítőleg valós képet kaphatnak arról, hogy 
kik, milyen kutyák tulajdonosai.  
 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: az emberek első felindulásból dührohamot 
kapnak az adó bevezetéstől.  
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Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: amíg az ebrendészeti 
telepet nem tudják máshová helyezni, úgy üzemeltetni, hogy a környékbeli lakóknak ne 
okozzon problémát, addig az adónem bevezetése sem megoldható.  
 
Máté János Szilárd bizottsági tag: a transzponderrel ellátott eb mentes az ebadó alól.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: ezt hogyan tudják 
ellenőrizni? Az állatorvosnak csak arról van információja, akik transzponderrel ellátták a 
kutyájukat.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester: ez is a fejlesztés része lenne. Az ebrendészeti telep sokat 
fejlődött egy év alatt. A működés szempontjából alakul a rend. Chipleolvasót kell venni az 
ebrendészeti telep részére, hogy ne kelljen folyamatosan az állatorvoshoz szaladni.  Jó lenne, 
ha az ebrendészeti telep fejlesztése után térnének vissza a rendelet megalkotására.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: a rendelet 2016. 
január 1-jén lépne hatályba.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző ismétli, hogy két tervezet van. Amennyiben az egyéb feltételek 
összhangba kerülnek, akkor újból napirendre kerülhet a kérdés. Erről mindenféleképpen 
rendeletet kell alkotni, még akkor is, ha nem vezetnek be ebrendészeti hozzájárulást.  
 
Dr. Bacsárdi József aljegyző: három évente kötelező ebösszeírást készítenie a hivatalnak. Az 
idén ezt el kell kezdeni. Mérlegelni kell azt, hogy megéri-e viszonylag csekély összegért 
borzolni a kedélyeket.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester: a határozati javaslatban szerepel egy fő gyepmesteri 
álláshely, mely további költségeket jelent.  
 
Máté János Szilárd bizottsági tag: amelyik kutyát ellátják chippel, azt veszettség ellen 
beoltják. Amelyik kutya nem rendelkezik chippel, az nincs beoltva sem.   
 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag: aki gondoskodik a kutyájáról, az be is fizetné a 
hozzájárulást, viszont vannak, akik nem gondoskodnak a kutyájukról.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: a kormányhivatal 
felé kell egy döntést hozni?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző igennel válaszol.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke abban az esetben 
tartja támogathatónak az ebrendészeti hozzájárulást, ha valamit tudnak mellétenni. Példaként 
említi az oltás összeírását.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag: mennyi kutya van a város területén? Melyek azok 
a kutyák, amelyekről össze-vissza gondoskodnak? Ezekről hatástanulmányt, felmérést kell 
készíteni.  
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Bálint Istvánné alpolgármester: az összeírás nehezen fog működni. 2012-ben volt ezzel 
kapcsolatban próbálkozás. Kevés helyről érkezett vissza a kérdőív. Talán lehetne jövőre a 
költségvetésbe szerepeltetni a feladatot. Egy ingyenes védőoltás keretében a kutyák 
összeírhatók lennének. Egy képet kapnának az ebhelyzetről.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke véleménye szerint a 
rendelet meghozatala jelenleg nem aktuális. Amennyiben a feltételei adottak lesznek – 
megtörténik az összeírás és a kutyák oltása – egy év múlva visszatérhetnek a rendelet 
elfogadásához, addigra az ebtelep kérdése is rendeződik. A rendelet-tervezet „A” változatát 
javasolja elfogadásra azzal, hogy a későbbiekben visszatérnek a rendelet megalkodására, 
amikor az ebösszeírást meg tudják tenni az oltásokat meg tudják szervezni, illetve az ebtelep 
helyzete véglegesen rendeződik. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatot 
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:  
 

157/2015. (IX. 29.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet megalkotása  
 
A Humánerőforrások Bizottság az ebösszeírás és az oltás megszervezése, az ebtelep 
helyzetének rendezése után javasolja az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését ismételten 
megtárgyalni. A Bizottság az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletváltozatok közül az 
„A” változatot javasolja elfogadásra.   
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a kedvtelésből tartott 
állatok tartásának szabályairól szóló rendelettel kapcsolatos kérdéseket kéri. Hozzászólás 
hiányában kéri a bizottság tagjait, aki a rendelet-tervezetet 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:  
 

158/2015. (IX. 29.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotása 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
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3. Napirend 
A 2015. október 23-i ünnepi program  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti a javaslatot: 
2015. október 23. 11 óra az ünnepség időpontja. Helyszínként „A” verzióként a Fiatalok 
Házát, „B” verzióként a Művelődési Központot javasolja. Narrátor: Janek Réka. Az iskolával 
egyeztetni kell a fellépéssel kapcsolatban. Az ünnepi műsort a Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola adja.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester Hoppál Péter személyét javasolja az ünnepi beszédre, de kéri 
hagyják még függőben. Javasolja a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola kiskórusát a 
közös éneklésre.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke érdeklődik, hogy a 
Fiatalok Házában tartható-e a fogadás?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: október 23-ig nem lesznek készen a Fiatalok Házában.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke javasolja, hogy az 
iskola tartson próbát a Fiatalok Házában. Amennyiben nem alkalmas a helyszín a méltó 
ünneplésre, akkor a Művelődési Házat javasolja helyszínként. A nyugdíjba vonuló 
köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése után fogadás megrendezését javasolja. 3 db 
nagy plakátot és a tavalyi évhez hasonló mennyiségű kisebb plakátot javasol elhelyezni a 
Művelődési Házhoz, Könyvtárhoz és az iskolához. Pezsgős koccintást javasol. 100.000 Ft 
keretösszeget javasol a kiadásokra.  
 
Máté János Szilárd bizottsági tag: zenekar játssza a Himnuszt vagy gépzene lesz? A zenekar 
kíséretét tartja jobbnak.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a kérdéseket, 
észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatokat 
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:  
 

159/2015. (IX. 29.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A 2015. október 23-i ünnepi program  
 
A Humánerőforrások Bizottság az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a 2015. 
október 23-i ünnepi programról szóló határozatot:  
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- Időpont: 2015. október 23. 11 óra 
- Helyszín: Fiatalok Háza/Művelődési Ház 
- Narrátor: Janek Réka 
- Ünnepi műsor, előadója: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
- A nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése (Fogadás, pezsgős 

koccintás) 
- 3 db nagy plakát (Művelődési Ház, Könyvtár, Iskola), 30 db plakát, 250 db meghívó 

készítése. 
A Bizottság javasolja, hogy a 2015. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és 

önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő összeg terhére a 
Képviselő-testület 100.000 Ft keretösszeget biztosítson. 

A Bizottság javasolja azt is, hogy a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola kiskórusa  
közös énekléssel működjön közre. 
 
 

4. Napirend 
Az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 2015. október 6-ai ünnepség programja  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke nyomdaköltségre és 
mécsesekre 50 ezer Ft keretösszeg biztosítását javasolja. Összefoglalja az előterjesztésben is 
szereplő ünnepi műsort. Az ünnepség időpontja 2015. október 6. 17 óra. Dr. Lovasné Báder 
Katalint kéri, érdeklődje meg a kórus szereplését. A kórus emelné az ünnepi hangulatot. Kéri 
a bizottság tagjait, aki elfogadja a határozati javaslatot 50.000 Ft keretösszeg kiegészítésével, 
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:  
 

160/2015. (IX. 29.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 2015. október 6-ai ünnepség programja  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozat 
Képviselő-testület általi elfogadását azzal, hogy a 2015. évi költségvetésben tervezett kiemelt 
állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft 
keretösszeget biztosít.  
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Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megköszöni a 
részvételt és a bizottság rendkívüli nyílt ülését bezárja.  
 
 
 
 

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