
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről 

 
 
Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. október 19. 1400 óra 
 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  
Sulyokné Guba Judit elnök 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 
Az ülésről távolmaradt bizottsági tagok:  
Igari Léna bizottsági tag 
Máté János Szilárd bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán jegyző 
Dr. Bacsárdi József aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi- és Költségvetési Iroda vezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Dr. Hekman Tibor ügyintéző 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató 
Vincze Erzsébet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ 
igazgatóhelyettes 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Kéri a Kapcsolat 
Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás jövőbeli 
működésével kapcsolatos napirendet tárgyalják először. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-
hitelesítőre, dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag személyében. Kéri a bizottság tagjait, 
aki az így tárgyalandó napirendet és a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot támogatja, 
jelezze.  
 
A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 

163/2015. (X. 19.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Napirend és jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 
 
A Humánerőforrások Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőként dr. Lovasné Báder Katalin 
bizottsági tagot megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet:  
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1) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás jövőbeli működése  
Előterjesztő: polgármester  
 

2) Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: polgármester  
 

3) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 
 

4) Az étkezési térítési díjakról  
Előterjesztő: polgármester 
 

5) A Filharmóniai ifjúsági bérlet támogatásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 

6) Adventi adománygyűjtő akció meghirdetéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 

7) Bicske Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

8) Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Tag 
delegálása  
Előterjesztő: polgármester  
 

9) Adventi programokról és a közös gyertyagyújtásról  
Előterjesztő: polgármester  
 

10) Képviselői bejelentések 
 Előterjesztő: polgármester  

 
 
1. Napirend 
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás jövőbeli működése  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Bacsárdi 
József aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Bacsárdi József aljegyző: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvények módosulnak 2016. január 1-től. 
Azon önkormányzatok, amelyek közös hivatalt tartanak fent egy másik önkormányzattal, a 
közös hivatal székhelye szerinti önkormányzat fogja ellátni a gyermekjóléti ellátást és a 
családsegítést is. A feladatokat a Kapcsolat Központon keresztül társulásban látják el jelenleg 
másik három önkormányzattal és mivel a többi önkormányzat közös hivatalt tart fent más 
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településsel (Felcsúttal és Mánnyal) ez oknál fogva nem lehetséges, hogy társulásban is részt 
vegyenek. Nem lehetséges kilépni a társulásból csak úgy, ha hat hónappal előtte bejelenti a 
társulásból történő kilépési szándékát az önkormányzat. Jogilag nem tud kilépni egyik 
önkormányzat sem a társulásból jelenleg. 2016. január 1-től, ha nem lépnek ki a társulásból, 
jogszabálysértés valósul meg, ugyanis nem tudja ellátni a társulás miatt sem Mány, sem 
Felcsút a jogszabályban előírt feladatait. Egy megoldás van, ha a Kapcsolat Központ Társulást 
megszűntetik az önkormányzatok. Akkor legálisan el lehet érni, hogy a másik három település 
központja Felcsút és Mány el tudja látni a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatait a társulás helyett. Jelenleg nincs más lehetőség arra, hogy jogszabályszerűen 
tudjanak működni a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai.  
 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató: 
csak a társulás szűnik meg – a pontosítás miatt jelzi.  
 
Dr. Bacsárdi József aljegyző válaszolja, hogy valóban, a társulás szűnik meg.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: a másik három 
önkormányzatnak is döntenie kell?  
 
Dr. Bacsárdi József aljegyző igennel válaszol. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a társulási formának a működtetése, fenntartása első sorban a 
kedvező finanszírozás miatt történt. Nem járnak rosszabbul a jogszabály módosításával. 
Ugyanazokat az állami hozzájárulásokat fogják megkapni, amit jelenleg a társulási 
rendszerben. Amennyiben a jelenlegi döntés meghozatalra kerül, akkor a novemberi ülésen 
tárgyalják az alapító okirat módosításokat. Ezután, mint önkormányzat új intézményt kell 
alapítani.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: ez annak idején a 
kistérségből indult. Bizonyos szakfeladatokat társulásban volt célszerű elvégezni, mivel a 
normatíva kedvezőbb volt.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: szerették volna megtartani a társulást. Ezzel kapcsolatban 
állásfoglalást kértek a minisztériumtól, ami sajnos a mai napig még nem érkezett meg. A 
jogszabály adta határidők miatt muszáj előrelépni a folyamattal. Csabdi Község is sajnálatát 
fejezte ki a társulás megszűnésével kapcsolatban.  
 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató: 
Felcsúton működik egy szolgáltatás.  
 
Dr. Bacsárdi József aljegyző: gyakorlatilag Felcsút fogja ellátni Csabdi Községet.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: ez a felszabaduló 
kapacitást mennyire érinti?  
 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató: 
nem fogja befolyásolni. Egy központot kell létrehozni, melyet az egész járás területére kell 
kialakítani. 7000 főként lesz egy családsegítő személy. Létszámbővítésre lesz szükség. 
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Koordinálni kell az egész járási szociális ellátást. Új feladatok lesznek. A központnak vissza 
kell költöznie, mert az új helyen nem fognak elférni.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: a gondozási 
központot már nem tudja befogadni az épület?  
 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató: 
úgy tudja befogadni, ha a tetőteret sikerül beépíteni. Így a központnak a megfelelő 
helyiségekkel lehet helyet biztosítani. Az alsó területen az idős ellátás és a támogató 
szolgáltatás tud működni.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a Humánerőforrások Bizottság nem tárgyalja a közbeszerzési terv 
módosítását. Annak az indoklásában van benne, hogy az engedélyezési folyamatok 
elhúzódtak, ezért nem tudott az idén elkészülni az épület.  
 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató: az 
idős ellátásnak a helyiségek már teljesen ki lettek alakítva. A felső részen a gazdasági 
ügyintézés és olyan feladat folyt volna, amit most már a hivatalban látnak el a kollégák. A 
szükséges helyi igényt a tetőtérben ki lehet alakítani. Az Ady u. 1. szám alatti épület erre nem 
alkalmas. Szociális asszisztens 10.000 főként kell.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: járási feladatot 
fognak ellátni, ugyanakkor Felcsút továbbviszi a saját tevékenységét.  
 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ-Kapcsolat Központ igazgató: 
nekik is létre kell hozni a településre, ami a szolgálat lesz. A szociális ellátást el kell látni. A 
központ fogja koordinálni a szolgálatukat és az összes járásban dolgozó kollégát. A 
végrehajtási rendelet még nem jelent meg.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke a négy pontos 
határozati javaslatot bocsátja szavazásra.  
 
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:  
 

164/2015. (X. 19.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás jövőbeli működése  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja Kapcsolat Központ Szociális, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszűntetésére vonatkozó 
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

4 

 



 
2. Napirend 
Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: az előző üléseken tárgyaltakhoz képest annyi a változás, hogy 0 
forint ebrendészeti hozzájárulást javasol a rendelet-tervezet. A társadalmi véleményeztetés 
megtörtént, vélemény nem érkezett.  
 
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: 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:  
 

165/2015. (X. 19.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet.  
 
 
3. Napirend 
A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a rendelet-tervezet alapján nem kívánnak e téren szabályokat 
bevezetni. Ez visszatérő kérdés.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a bizottság 
tagjait, aki a rendelet-tervezetet támogatja, jelezze.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt.  
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
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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:  
 

166/2015. (X. 19.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a kedvtelésből tartott állatok tartásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.  
 
 
4. Napirend 
Az étkezési térítési díjakról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta már. A felnőtt 
étkezés kérdését a novemberi ülésen fogja tárgyalni a képviselő-testület. A jelenlegi 
előterjesztés az óvodai díjakkal kapcsolatos pontosítást tartalmazza. Kéri a rendelet-tervezet 
jóváhagyását.  
 
Molnár Enikő Pénzügyi- és Költségvetési Iroda vezető: probléma volt, hogy a József Attila 
Speciális Szakiskola térítési díjai nem voltak nevesítve a tavaly hozott határozatban. 
Pontosításra került a Vajda János Gimnázium és József Attila Speciális Szakiskolában 
biztosított étkezés térítési díja.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke: ha külsősök visznek 
el ebédet, azt nem kell szabályozni a rendeletben?  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: erre utalt a hozzászólásában. A novemberi ülésre ezzel az 
anyaggal fognak visszatérni.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri a bizottság 
tagjait, aki támogatja a rendelet-tervezetet, jelezze.  
 
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:  
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167/2015. (X. 19.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 
 
Tárgy: Az étkezési térítési díjakról  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az étkezési térítési díjakról szóló 
rendelet-tervezetet.  
 
 
5. Napirend 
A Filharmóniai ifjúsági bérlet támogatásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
bérlet tavaly indult és a művelődési központ vezetőjének jelzése alapján ez egy kifejezetten 
sikeres kezdeményezés volt. Kéri a bizottság tagjait, hogy a megjelölt 300.000 Ft összegben a 
bérletet biztosítsák az érdeklődők számára. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 
határozatot, jelezze.  
 
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:  
 

168/2015. (X. 19.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Filharmóniai ifjúsági bérlet támogatásáról  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Filharmóniai ifjúsági bérlet 
támogatásáról szóló határozatot.  
 
 
6. Napirend 
Adventi adománygyűjtő akció meghirdetéséről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: idén is meghirdeti az önkormányzat az adománygyűjtést. A 
költségvetésben erre a célra 100.000 Ft önkormányzati hozzájárulás lett meghatározva.  
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Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri kérdéseket, 
észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a határozati javaslatot 
támogatja, jelezze.  
 
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:  
 

169/2015. (X. 19.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Adventi adománygyűjtő akció meghirdetéséről  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az Adventi adománygyűjtő akció 
meghirdetéséről szóló határozatot.  
 
 
7. Napirend 
Bicske Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: a jogszabályban meghatározott felülvizsgálat idejét elérték. 
Folyamatban van az ÁROP.1.3 pályázat, mely részben érinti a helyi esélyegyenlőségi 
programokat is. Ezzel kapcsolatban a bizottság az előző ülésen kapott tájékoztatást. A 
pályázat vége egy térségi esélyegyenlőség teremtő programterv megalkotása. A helyi 
esélyegyenlőségi program felülvizsgálatra került, melynek a dokumentumai láthatóak az 
előterjesztésben. Jórészt statisztikai adatok átvezetése történt meg, illetőleg az egyes 
projektelemek végrehajtásáról egy értékelés született.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke javasolja a 32. oldal 
első pontjához kerüljön bele, hogy az Egészségfejlesztés Iroda az Egészséges Bicske program 
keretén belül megvalósult és 2013 óta működik. Nemcsak szűréseket, hanem klubokat és 
főzőiskolát üzemeltet. Egészüljön ki az első pont azzal, hogy: ennek keretén belül 
Egészségügyi Fejlesztési Iroda működik. Tájékoztatásul elmondja, hogy volt egy olyan 
összejövetel az EFI szervezésében, mely az egészségfejlesztési irodák jövőbeli működéséről 
szólt. Valószínűleg kisebb költségvetéssel dolgoznak a jövőben. Évi 60 millió forint helyett 
nagyjából a felére csökken a finanszírozás. Át kell gondolni a további működést a 
szolgáltatások számát illetően. Át kell gondolni a hozzájárulás kérését is. Kiterjesztették az 
EFI tevékenységi körét. Nincs alsó korhatár. A lelki egészség kiemelten, külön pályázati úton 
lesz finanszírozva. Az anyagban a 32. oldalon a közösségi viszonyok bemutatásához javasolja 
a roma nap rendezvény beírását.  

8 

 



 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag jelzi, hogy az anyagban szerepel, hogy a 
közösségi kapcsolatok ápolása érdekében évente kerül megrendezésre a városi roma nap. 
Javasolja a 34. oldalon a hivatalos ügyek intézéséhez kerüljön be a Járási Hivatalban működő 
romaügyi referens.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke összefoglalja a 
kiegészítéseket: az EFI megvalósulása, illetve a romaügyi referens megjelölését. Kéri a 
bizottság tagjait, aki az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja az esélyegyenlőségi 
programot, jelezze.  
 
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:  
 

170/2015. (X. 19.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálatáról  
 
A Humánerőforrások Bizottság az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot: 

- a 32. oldal első pontjához kerüljön bele az Esélyegyenlőségi Iroda működése, 
- a 34. oldalon a hivatalos ügyek intézéséhez kerüljön be a Járási Hivatalban működő 

romaügyi referens. 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke döbbenten látta a 
2008-2013-ig történt támogatások számát. 2013-ban sokkal nagyobb a szám, mint 4-5 évvel 
előtte. Bizonyos támogatási formáknál másfélszeres, kétszeres a növekedés. Kéri, nézzenek 
utána a következő ülésre, hogy összegszerűen mennyit költöttek 2008-ban szociális 
támogatásokra és mennyit 2013-ban, illetve 2013 és 2015 között mik az arányok.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző: 2008 és 2015 között összességében tudnak kimutatást készíteni.  
 
 
8. Napirend 
Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Tag delegálása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy 
2014-ben a köznevelési intézmények számára törvény kötelezővé tette az intézményi tanácsok 
felállítását. Az önkormányzat a bicskei intézményekbe Őt delegálta. Tekintettel arra, hogy a 
bicskei művészeti iskolában dolgozik, összeférhetetlenség alakult ki. Javasolja Bálint Istvánné 
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alpolgármester delegálását az intézményi tanácsba. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott 
javaslatot támogatja, jelezze.  
 
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:  
 

171/2015. (X. 19.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Tag 
delegálása  
 
A Humánerőforrások Bizottság a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi 
Tanácsába Bálint Istvánné alpolgármestert javasolja delegálni. 
 
 
9. Napirend 
Adventi programokról és a közös gyertyagyújtásról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy 
október 22-én fognak egyeztetni ezzel kapcsolatban Bálint Istvánné alpolgármesterrel. Kéri a 
bizottság tagjait, ha tudnak, reggel 8 órára érkezzenek az egyeztetésre.  
 
 
10. Napirend 
Képviselői bejelentések 
 
Bejelentések nem történtek.  
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke megköszöni a 
részvételt és a bizottság rendes, nyílt ülését bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
     Sulyokné Guba Judit             Dr. Lovasné Báder Katalin 
a Humánerőforrások elnöke                        jkv. hitelesítő 
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