
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. november 26. 1400 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. Bacsádi József aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Frtitz Gábor Hatósági Iroda vezető 
Soós Attila ügyintéző 
Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Igazgató 
Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgató 
 
 
Sulyokné Guba Judit: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes.  
 
Dr. Bacsárdi József: a Kapcsolat Központ Társulás megszűnésével kapcsolatos feladatokról 
szóló előterjesztést kéri felvenni a napirendek közé.  
 
Sulyokné Guba Judit: kéri a Kapcsolat Központtal kapcsolatos előterjesztéseket, illetve a 
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár SZMSZ-t, gazdálkodását és 
rendezvénytervet tartalmazó előterjesztéseket tárgyalják az elsők között egymás után. Kéri a 
bizottság tagjait, aki az így kiegészített napirendet támogatja, jelezze.  
 
A Humánerőforrások Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

186/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: 2015. november 26 –i, nyílt ülés napirend elfogadása 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadta az alábbi napirendet:  
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1) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról 
Előterjesztő: polgármester 
2) Az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól 
Előterjesztő: polgármester 
3) A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester  
4) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi rendezvénytervéről 
Előterjesztő: polgármester  
5) A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester 
6) A felnőtt étkezés térítési díjának megállapítása  
Előterjesztő: polgármester 
7) Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről  
Előterjesztő: polgármester  
8) Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről  
Előterjesztő: polgármester  
9) Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
Előterjesztő: polgármester  
10) Beszámoló a szociális kiadásokról (2008-2015) 
Előterjesztő: polgármester  
11) A kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
12) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről 
Előterjesztő: polgármester  
13) Bérleti díjakról  
Előterjesztő: polgármester 
14) Bicske Városi Óvoda munkatervéről  
Előterjesztő: polgármester 
15) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester  
16) Képviselői bejelentések 
 
Sulyokné Guba Judit javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőre Dr. Lovasné Báder Katalin 
személyében. Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét támogatja, 
jelezze.  
 
A Gazdálkodási Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

187/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének elfogadása 
 
A Humánerőforrások Bizottság Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tagot megválasztja 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.  
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1.Napiend 
A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: a testületnek el kell fogadni még egy megállapodást a Társulás 
megszüntetésről és el kell fogadni még két feladatellátási szerződést. Az egyik szerződés a 
védőnői szolgáltatásra, a másik a segítő szolgáltatásra vonatkozó szerződés. A feladatellátási 
szerződések megkötésével a Kapcsolat Központ finanszírozása biztosított lesz. 
 
Sulyokné Guba Judit: együttszerződnek az érintett önkormányzatokkal vagy külön 
szerződéseket kötnek velük?  
 
Dr. Bacsárdi József: közös megállapodást kötnek, melyet minden önkormányzat elfogad 
külön-külön.  
 
Sulyokné Guba Judit: hozzászólás hiányában kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a 
határozatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

188/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetésével összefüggő feladatokról 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Kapcsolat Központ Szociális, 
Családsegítő Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével összefüggő 
feladatokról szóló határozatot.  
 
 
2. Napirend 
Az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: a testület meghatározta feladatként, hogy bizonyos idő elteltével az 
intézmények mondjanak véleményt, hogy hogyan működik a gazdálkodási integráció. A 
művelődési ház és a Kapcsolat Központ tett érdemi észrevételeket. Az egyeztetett anyag 
került a bizottság elé.  
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Szabó Ágnes: inkább az egzakt dolgokra hívta fel a figyelmet. A korábbi módszerrel, hogy 
helyben egy-egy nap történjen a befizetés, jobban tudják majd követni a befizetéseket. Ezt 
javasolja újra visszaállítani.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: elmondja, hogy a pénztári nyitva tartások nem igazodnak az 
intézmény látogatóinak az időpontjához. A délutáni órák azok, amikor a leglátogatottabb 
mind a két intézmény, azonban ilyenkor nincs pénztár. Kompromisszumos javaslat született, 
melyet el tud fogadni.  
 
Dr. Bacsárdi József: a gond az volt, hogy más a munkarendje a hivatalnak és más a 
művelődési háznak.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: látogatóbarát intézmény az övék, nem tudják szabályozni az 
embereket. A látogatók akkor veszik igénybe a szolgáltatást, amikor a szabadidejük engedi.  
 
Igari Léna: ha valaki este 6 órakor bemegy fizetni, akkor vissza kell mennie másnap?  
 
Nagyné Szita Erzsébet: nem kell visszamenni, megoldják a kollégák a befizetést. A gondot 
az okozza, hogy nem a pénztáros látja el ezeket a feladatokat. A bicskeiek ebből nem 
érzékelnek semmit és nem is fognak.  
 
Sulyokné Guba Judit: kéri a kérdéseket, javaslatokat. Hozzászólás hiányában kéri  a 
bizottság tagjait, aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

189/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az intézményi gazdálkodási feladatok integrációjának tapasztalatairól 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az intézményi gazdálkodási feladatok 
integrációjának tapasztalatairól szóló határozatot.  
 
 
3. Napirend 
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester  

 
Sulyokné Guba Judit átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
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Dr. Bacsárdi József: eddig nem volt a művelődési háznak jóváhagyott szabályzata. Az 
anyagot a művelődési ház készítette. Amennyiben elfogadják lesz jóváhagyott SZMSZ-e az 
intézménynek.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és 
működési szabályzata harmadik változata van a bizottság előtt. Az intézmény annyi 
változáson ment keresztül, hogy elmaradt az SZMSZ jóváhagyása. Mindig változott valami a 
művelődési központ és könyvtár életében. A minősített közművelődési címet pályázták meg 
..Régebben volt jóváhagyott SZMSZ-e az intézménynek.  
 
Máté János: milyen gyakran kell felülvizsgálni az SZMSZ-t?  
 
Nagyné Szita Erzsébet: amikor szükséges. Amennyiben jogszabályi változások, plusz 
feladatok vannak. A mellékleteket azonnal kell módosítani.  
 
Sulyokné Guba Judit: a jelenleg pályázott minősítettség milyen előnyökkel fog járni a 
jövőben?  
 
Nagyné Szita Erzsébet: elsősorban erkölcsi elismerést jelent. Az auditáció végén járnak. 
Reméli, hogy a Magyar Kultúra Napján átvehetik a címet. Jelenleg egy meghívásos 
pályázaton fognak részt venni. A könyvtár esetében első évben 1 millió forintot kapnak a 
működésre.  
 
Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki jóváhagyja a Bicskei Egységes 
Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

190/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti és működési 
szabályzatának felülvizsgálatáról 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatát.  
 
 
4. Napirend 
Bicske Város Önkormányzat 2016. évi rendezvénytervéről 
Előterjesztő: polgármester  
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Sulyokné Guba Judit: az önkormányzat egyik intézményének a rendezvénytervéről van szó. 
Ez egy munkaterv, ahol az önkormányzatnak megjelenik néhány rendezvénye, amelyben az 
intézmény jelentős feladatokat szokott vállalni.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: a jegyző kérése volt az, hogy a rendezvénytervben jelenjenek meg az 
önkormányzati rendezvények is. A programok a napjukhoz vannak beírva, de ez még a 
jövőben tisztázódni fog. Egy rendezvényterv van, a kettő össze van fésülve. A művelődési 
központ rendezvényterve bővebb lesz. Eddig átruházott hatáskörben döntött a bizottság a 
munkatervről. Ebből a rendezvényterv ki lett emelve és erről a testület fog dönteni.  
 
Dr. Bacsárdi József: ennek az oka az, hogy az intézmény önkormányzati intézmény. Van egy 
olyan elképzelés, hogy a rendezvényeket a későbbiek során a művelődési ház szervezi a 
bizottság felügyelete mellett. A művelődési ház legyen a rendezvényszervezés központja, ne a 
hivatal, a bizottság komoly jogkört gyakorolva a művelődési ház fölött.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: ezt pontosítani kell, hiszen bizonyos dolgokról nem tud az 
intézmény. Jól kialakult a már meglévő munkamegosztás. Nem hiszi, hogy a jövőben az 
ünnepi szónokok megválasztása az intézmény hatáskörébe tartozna.  
 
Sulyokné Guba Judit: lehet, hogy praktikus az elképzelés, de kiemelt állami ünnepek 
felelőssége az önkormányzaté, illetve a képviselő-testületé. A testvérvárosi települések 
delegációinak fogadása a képviselő-testület feladata. Elég sok feladat átkerült már a 
művelődési házhoz, ami átkerülhetett.  
 
Dr. Bacsárdi József: a döntési javaslatban szerepel, hogy tájékoztatni szükséges az 
intézménynek minden hónapban a bizottságot a rendezvényekről. Folyamatos lenne a kontroll 
az intézmény tevékenysége felett.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: az éves munkaterv alapján dolgoznak.  
 
Dr. Bacsárdi József: nyilvánvaló, de lenne rálátása a bizottságnak.  
 
Sulyokné Guba Judit számára tetszik a második rész. Gyakorlatilag úgy néz ki az 
önkormányzati rendezvények szervezése – ami egyéként a beszámolóban benne van - , hogy a 
titkárság végzi a rendezvények szervezésének bizonyos részét.  
 
Dr. Bacsárdi József: a jegyző álláspontja szerint, ha van egy intézmény, amelynek az a 
rendeltetése, hogy szervezzen, akkor a rendezvényszervezést hozzájuk kell nagyrészt 
delegálni.  
 
Sulyokné Guba Judit: ezzel a részével nincs gond. Nem gondolja, hogy a képviselő-testület 
felelősségét egy önkormányzati intézmény át tudja vállalni.  
 
Dr. Bacsárdi József: ezért van a nagyon szoros felügyelet.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: a szoros felügyeletről érdeklődik.  
 
Dr. Bacsárdi József: ez a havi beszámolóval kapcsolatos. A bizottság tájékozódik a 
rendezvényekről, lesz egy általános képe arról, hogy mi várható, mi történt.  
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Nagyné Szita Erzsébet: az intézmény a nyilvánosság előtt működik. Furcsa lenne, ha a 
bizottság nem tudna erről.  
 
Dr. Bacsárdi József: a beszámoló készítése kötelező jelleggel megtörténne az intézmény 
részéről.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: az plusz adminisztrációt jelent.  
 
Sulyokné Guba Judit: a második bekezdésnél arra gondolt, hogy Nagyné Szita Erzsébet 
minden ülésen tartana egy beszámolót arról, hogy mi történt és milyen rendezvények lesznek. 
Nem hiszi, hogy írásos beszámoló kellene. A határozati javaslat első mondatát javasolja 
módosítani annyiban, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
munkatervét a kiegészítésekkel együtt, melyek a városi rendezvények programjait is 
tartalmazzák, fogadják el. A felelősséget mindenki a maga területén vállalja fel. Csak az 
intézmény munkatervét fogadja el azokkal a kiegészítésekkel, amelyek az önkormányzati 
rendezvények felsorolását is magukba foglalják. Vannak olyan protokolláris szervezések, 
melyeket nem lehet átadni.  
álláspontja szerint a rendezvényterv nem az önkormányzat rendezvényterve, hanem a 
művelődési központ és könyvtár éves munkaterve kiegészítve az éves önkormányzati 
rendezvényekkel. A második bekezdés maradjon, de ne írásban történjen a tájékoztatás.  
 
Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja az általa javasoltakkal, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

191/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi rendezvénytervéről 
 
A Humánerőforrások Bizottság a határozati javaslat tárgyát javasolja módosítani annyiban, 
hogy a rendezvényterv a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár munkaterve az 
önkormányzati rendezvényekkel kiegészítve, és az intézmény a 2016. januártól ne írásban, 
hanem szóban tájékoztassa a bizottságot az előző havi és az elkövetkező havi 
rendezvényekről.  
 
 
5. Napirend 
A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: kétkörös rendelet alkotásról van szó. A tervezetet megküldték a 
kormányhivatal és a megyei önkormányzat részére, valamit lakossági véleményezésre is 
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bocsátották. Az avar és kerti hulladék elégetése 10-19 óráig lehetséges a tervezet szerint 
minden keddi és pénteki napokon. Bizottsági véleményként merült fel, hogy december 1- től 
március 1-ig ne lehessen égetni csak március 1-től november 31-ig keddi napokon, 10-19 óra 
között. A rendelet normaszövege nem változott ahhoz képest, amit a testület elfogadott 
szeptemberben.  
 
Máté János: a rendelet elfogadását követően nem lehet majd az utakat sózni?  
 
Sulyokné Guba Judit: a rendelet szerint nem lehet.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: sokszor nagy a füst a településen. Nemcsak kerti hulladék 
égetése folyik. Ez nagy probléma a településen.  
 
Dr. Bacsárdi József: a fő gond a jogszabály betartatása. Jelenleg a hivatalnak nincs 
apparátusa, hogy kimenjen és bírságot szabjon ki arra, aki nem jogkövető. A közterület-
felügyelet felállítása megoldaná ezt a gondot. Egy másik előterjesztés tartalmazza a 
közterület-felügyelet megvalósításának lehetőségeit. Jelenleg nem tudnak odahatni a 
szabálysértőkre.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: hiába vannak rendeletek, hiszen sok szabálykerülő ember van.  
 
Dr. Bacsárdi József: azoknak a szabályoknak van értelme, amiket be tudnak tartatni.  
 
Sulyokné Guba Judit: fontos lenne, hogy az emberek tudják, hogy mi a rend. Bizottsági 
véleménybe célszerű lenne beírni, hogy a honlapra, az újságba ezek az információk 
kerüljenek be. Példaként említi, hogy a járdát sózni nem lehet.  
 
Máté János: a bizottság tehet-e javaslatot a kereskedők felé Bicskén, hogy alternatív 
útszórási lehetőséget tekintsék elsődlegesnek? 
 
Fritz Gábor: a vas-műszaki boltban lehet vásárolni bio anyagot.  
 
Dr. Bacsárdi József: hírlevelet fognak kapni a bicskei cégek számára a folyamatos 
tájékoztatás miatt.  
 
Igari Léna az új honlap felől érdeklődik.  
 
Dr. Bacsárdi József: a honlap készen van. A cégeknek tudnak tájékoztatót küldeni arról, 
hogy alkalmazzanak olyan típusú vegyszereket, amik nem károsítják a környezetet.  
 
Sulyokné Guba Judit: a rendeletet meg kell ismertetni a kereskedőkkel is.  
 
Dr. Bacsárdi József: egy korábbi bizottsági döntés alapján jelent meg cikk az ebekkel 
kapcsolatban. Ennek mintájára tudnak cikket írni az égetéssel kapcsolatban.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: sok ember nem zsákolja, és nem rakja ki a kerti hulladékot. Ez 
mindig problémát jelent.  
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Dr. Bacsárdi József: a közszolgáltatónak kell hulladéknaptárt üzemeltetni, abban benne van, 
hogy mikor viszi el a hulladékot. Erről lehet újabb tájékoztatót kirakni. A honlapon van 
hulladéknaptár, de valószínű, hogy nem mindenki olvassa.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: szinte minden háztartás előtt ott vannak összegyűjtve a 
műanyag hulladékok.  
 
Sulyokné Guba Judit: az égetéssel és a tisztasággal kapcsolatban jelenjen meg egy cikk és a 
rendelet kerüljön fel a honlapra, illetve az érintett kereskedőket tájékoztassák a rendelet 
tartalmáról. Javasolja, hogy kerüljön a rendelet-tervezetbem hogy avart és kerti hulladékot 
égetni december 1 – március 1-ig égetni nem lehet. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott 
javaslatot támogatja, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

192/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a 
köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy  

- az égetéssel és a tisztasággal kapcsolatban jelenjen meg egy cikk  
- az elfogadott rendelet kerüljön fel a honlapra,  
- az érintett kereskedőket tájékoztassák a rendelet tartalmáról, 
- december 1-től március 1-ig avart és kerti hulladékot égetni ne lehessen 

 
 
6. Napirend 
A felnőtt étkezés térítési díjának megállapítása  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: az előző testületi ülésen fogadott el a képviselő-testület egy olyan 
rendeletet, amely a gyermekétkeztetésre és a szociális étkeztetésre vonatkozó térítési díjakat 
állapította meg. Jelenleg a bölcsőde és az óvoda dolgozói kapnak 5.000 Ft-os kiegészítést az 
étkezéshez. A gond alapvetően az, hogy ezt helyi rendeletben nem lehet szabályozni, cafeteria 
keretet kellene megállapítani havi 5.000 Ft értékben. A térítési díjakat nem a testület állapítja 
meg, hanem a konyha. Ha adni akarnak a dolgozóknak az intézményekben valamifajta 
étkezési támogatást, akkor ezt cafeteria keretében lehet megtenni.  
 
Sulyokné Guba Judit: ami kedvezményt a dolgozók eddig kaptak, k az megszűnik?  
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Dr. Bacsárdi József: ezt a képviselő-testület fogja eldönteni. Más formában fogják kapni a 
támogatást. A támogatás után a járulékokat jelenleg is fizetik.  
 
Igari Léna: az intézményeknek kellene egy SZMSZ módosítást végrehajtani.  
 
Dr. Bacsárdi József: amennyiben a testület úgy dönt, hogy szeretne adni cafeteériat a 
dolgozóknak, akkor az intézmények létrehozzák a cafetéria szabályzatot, mely alapján 
megkapják a támogatást.  
 
Sulyokné Guba Judit: a bizottsági véleményekről érdeklődik.  
 
Dr. Bacsárdi József: a Gazdálkodási Bizottság elfogadta a hivatal álláspontját azzal, hogy a 
költségvetés tervezés során visszatérnek arra, hogy mennyi pénz lesz a cafetéria az 
önkormányzati fenntartású intézmény dolgozói részére. Rosszabbat senki sem akar annál, 
mint ami most van.  
 
Sulyokné Guba Judit: a Gazdálkodási Bizottság véleményével egyetértve támogathatónak 
tartja a határozatot. Kéri a bizottság tagjait, aki a Gazdálkodási Bizottsági véleményével 
támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

193/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A felnőtt étkezés térítési díjának megállapítása  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a felnőtt 
étkezés térítési díjának megállapításáról szóló határozatot azzal, hogy a 2016-os költségvetés 
tervezésénél meg kell vizsgálni az intézmények számára a cafetéria biztosításának 
lehetőségét. 
 
 
7. Napirend 
Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről  
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: a beszámoló minden évben vissza fog térni a testület és a bizottságok 
elé, hiszen  a jegyzőnek a hivatali munkájáról minden évben be kell számolnia. A jegyző volt 
az, aki megfogalmazta a hivatal 2016. év céljait. Rengeteg statisztikai adatot tartalmaz a 
beszámoló. A jövőben a szakemberállományt kell fejleszteni és megtartani. 2008 óta nem volt 
béremelés a köztisztviselői szférában. A hivatal felújítása fontos feladat. Kiemelten fontos a 
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közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat létrehozása, mely több ember foglalkoztatását 
jelentené. A mezőőri szolgálatra lehet 90 ezer forint/ fő összegig támogatást kapni. A 
térinformatikai rendszer lényeges lenne a jövőben. Olyan pluszt lehetne nyújtani ezzel, ami 
nem sok településen van az országban. Az iratok digitalizálása továbblépést és hatékonyság 
növelést jelentene. A jelenlegi iktató program cseréje lenne a következő lépés. Egységesíteni 
kívánják az irattárat. Az elképzelések szerint a Csokonai Általános Iskola kazánházi részében 
lenne az új irattár. A rendezvényszervezési feladatok csökkentése, delegálása a művelődési 
házhoz lenne még egy cél. Cél még a megfelelő ügyfélfogadás kialakítása. Várja a kérdéseket.  
 
Máté János: a jegyzőnek kell jelenteni az állattartási problémákat? Van-e olyan leírás, hogy 
milyen ügyben kihez kell fordulni?  
 
Dr. Bacsárdi József: az állattartási ügyek a járási hivatal, a jegyző és az ÁNTSZ között 
vannak megosztva. Az új honlapon már szerepelnek az ügyleírások.  
 
Sulyokné Guba Judit: az informatikus és a médiareferens foglalkozik a honlap feltöltéssel – 
az új honlap esetében kéri utánajárni, hogy az aktuális dolgok kerüljenek fel a honlapra.  
 
Dr. Bacsárdi József: a rendeleteket a Nemzeti Jogszabálytár felületére kell feltölteni, aminek 
eleget tesz a hivatal. Az új honlapon a hatályos dolgok kerülnek megjelentetésre. Bármikor 
javítanak, ha kell.  
 
Sulyokné Guba Judit: jó lenne, ha valaki a hivatalban a képviselői-bejelentések sorsát 
nyomon követné. A bejelentésekre vannak rögtön válaszok, de van olyan dolog is, ami rögtön 
nem orvosolható.  
 
Dr. Bacsárdi József: erre figyelemmel már most készítettek egy táblázatot, melyen a 
bejelentések rendszerezésre kerültek és ismertetésre kerülnek folyamatosan a megoldások.  
 
Sulyokné Guba Judit: nem hiszi, hogy csökkentenie kellene azokat a feladatokat, amik 
eddig is voltak. Nem ért azzal egyet, hogy a meglévő rendezvényszervezési feladatokat az 
önkormányzatnak csökkentenie kellene.  
 
Dr. Bacsárdi József: kéri Dr. Révész Zoltán behívását az ülésre.  
 
Sulyokné Guba Judit: vannak olyan rendezvények, amik azért vannak az önkormányzat 
kezében, mert az önkormányzat felelőssége. Nem gondolja, hogy csökkenteni kellene a 
feladatokat.  
 
Dr. Révész Zoltán: a rendezvénytervnél az a javaslat, hogy a Humánerőforrások Bizottság 
minden rendezvényt megelőző hónapban már írásban beszámolót kér az intézményvezetőtől, 
hogy hogyan áll a rendezvények szervezésével. Így nem két nappal a rendezvény előtt kellene 
meghatározniuk a kapcsolódó feladatokat. A rendezvény elmúltával a Humánerőforrások 
Bizottság értékelné a munkát. Azért van egyébként önként vállalt feladatként az 
önkormányzatnak művelődési háza, hogy a rendezvényszervezési kérdéseket oda delegálja. A 
szónok kérdését és egyéb kérdéseket a bizottság állapítaná meg.  
 
Sulyokné Guba Judit: ezek a feladatok jelenleg is meg vannak.  
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Dr. Révész Zoltán: azt szeretné letisztázni, hogy kinek, milyen munkája van a 
rendezvényekkel.  
 
Igari Léna: a művelődési központban meg van a szakember gárda erre a feladatra?  
 
Dr. Révész Zoltán: a rendezvények nagy százalékával jelenleg is a művelődési ház 
foglalkozik. A nemzeti ünnepekkel kapcsolatos feladatok egy részét a hivatal látja el. A 
fennmaradó 10 % fele, bele kell, hogy férjen a munkájukba.  
 
Sulyokné Guba Judit: ez eddig is így működött.  
 
Dr. Révész Zoltán: a rendezvények előkészítése nem volt napirenden a Humánerőforrások 
Bizottság előtt.  
 
Igari Léna: néha úgy érzi, hogy az információk elkerülik őt. Azzal, hogy a rendezvényekről 
szóló beszámoló a bizottság elé kerül, konstruktív módon a bizottság tagjaként részt tudnak 
venni az információk befogadásában. Az információáramlásban nem tud nagyon részt venni 
jelenleg, sokszor le marad az információkról. Ez mást is érinthet.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: az iskolák tekintetében a felkészülés a javaslat alapján jobban 
megoldható. Ez inkább technikai kérdés.  
 
Sulyokné Guba Judit: ez nem fog jobban működni akkor sem, ha a művelődési ház csinálja. 
A hivatal és a képviselők felelőssége fontos kérdés a rendezvényszervezésnél. 
 
Némethné Horváth Nikoletta: ha egy hónappal a rendezvény előtt a bizottság nem fogadja el 
egy rendezvény kész forgatókönyvét, akkor egy új elkészítésére kerül sor?  
 
Sulyokné Guba Judit: az egész rendezvényt nyilvánvalóan nem nekik kell koordinálni.  
 
Dr. Révész Zoltán: amikor a rendezvény előtt hét nappal kapnak meg egy programot, akkor 
eleve nincs lehetőség arra, hogy a katasztrófavédelemnek a rendezvény előtt 10 nappal 
lejelentsék azt. Arról nem is beszélve, ha még a költségekre sincs forrás. A korábbi 
településen, ahol dolgozott bevezették a rendszert, mely jelenleg jól működik. A bizottság tud 
mindenről, átláthatóbbak a határidők. Nagyon sok mindent jelenleg is a művelődési ház végez 
el. Ha van egy egységes rendezvény terv, akkor a költségekkel is jobban lehet gazdálkodni. A 
rendezvénytervvel is kellene foglalkozni, felelős személyeket meghatározni. Már az év elején 
lenne egy terv, ami alapján haladni lehetne.  
 
Sulyokné Guba Judit: az önkormányzat költségvetési során vannak a kiemelt állami ünnepek 
kiadásai meghatározva.  
 
Dr. Révész Zoltán: a megfelelő forrásokat átadják az intézménynek.  
 
Sulyokné Guba Judit: azon problémákat kellene inkább orvosolni, amikben anomália 
keletkezett. Azokat a feladatokat, amelyeket át tudtak adni szervezésre, már átadták.  
 
Dr. Révész Zoltán: egységesen kezelve a rendezvényeket, jobban tudnak majd gazdálkodni a 
költségekkel.  
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Dr. Lovasné Báder Katalinnak: neki tetszik az elgondolás, hiszen akkor nem az utolsó 
pillanatokban kapkodnának, szervezettebben folynának a dolgok.  
 
Dr. Révész Zoltán: ez egy javaslat.  
 
Sulyokné Guba Judit: változatlanul tartja a véleményét. A beszámoló többi pontjával egyet 
tud érteni. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
működéséről szóló beszámolót, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

194/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Beszámoló a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi működéséről  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolj a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
működéséről szóló beszámolót.  
 
 
8. Napirend 
Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről  
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.   
 
Dr. Bacsárdi József: ezt a napirendi pontot évente el kell készíteni. Kizárólag a Kapcsolat 
Központ Társulás fogadta el a beszámolóját. Döntést kell hozni a testületnek, hogy a társulás 
működéséről szóló beszámolót elfogadta. Amennyiben kérdés van, válaszol. 
 
Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a társulások működéséről szóló 
beszámolót, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

195/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 
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Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzati társulások 
működéséről szóló beszámolót.  
 
 
 
 
 
 
9. Napirend 
Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit: nem találja az anyagot.  
 
Dr. Bacsárdi József: kis türelmet kér, vélhetően hozzáférési problémák vannak. Az anyagot 
nyomtatva azonnal kiosztják. 
 
Sulyokné Guba Judit: javasolja, térjenek át a következő napirendi pontra, amíg az anyag 
megérkezik.  
 
 
10. Napirend 
Beszámoló a szociális kiadásokról (2008-2015) 
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: a hivatal elkészítette a kiadásokról szóló beszámolót. Amennyiben van 
kérdés, válaszolnak.  
 
Sulyokné Guba Judit: kíváncsiak voltak arra, hogy a számok hogyan alakulnak.  Kéri a 
bizottság tagjait, aki elfogadja a szociális kiadásokról szóló beszámolót, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

196/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Beszámoló a szociális kiadásokról (2008-2015) 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadja a 2008-2015. közötti szociális kiadásokról szóló 
beszámolót.  
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Visszatérés a 9. napirendi pontra.  
Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
Előterjesztő: polgármester  
 
Igari Léna: a korábbi közszolgáltatónálvolt lehetőség a zöld zsák megvásárlására, ez most 
mennyire működik megfelelően? 
 
Dr. Bacsárdi József: Teszár Tamás ott lesz a képviselő-testületi ülésen és ott válaszolni fog 
az ilyen irányban felmerülő kérdésekre. A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-tervezetben 
szerepel egy olyan szakasz, hogy évente kétszer ingyen elszállítja a zöldhulladékot a 
közszolgáltató.  
 
Igari Léna: a Zöld Bicske Nonprofit Kft. talán érdekelt lehetne abban, hogy saját maga 
hasznosítsa a zöldhulladékot.  
 
Sulyokné Guba Judit felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Bacsárdi József: elmondja, hogy minden évben a testület és a bizottság elé kerül a 
környezeti állapotról szóló beszámoló. A jogszabály szerint beszámolási kötelezettség van. 
Javaslatot tehet a bizottság arra, hogy mi kerüljön még bele az anyagba.  
 
Sulyokné Guba Judit: lehet tudni, hogy a rákötés hány százalékos?  
 
Soós Attila: 95 százalékos.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: kinek a feladata az árkok rendbetétele?  
 
Soós Attila: az ingatlan tulajdonos kötelezettsége. Az ingatlan telekhatárától az úttest széléig 
az ingatlan tulajdonos feladata.  
 
Sulyokné Guba Judit: a Gárdonyi utca közepén a víz befolyik a környező telkekre,.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: tudatosítani kellene az ott élőket, hogy az árok karbantartása 
mindenki feladata.  
 
Sulyokné Guba Judit: a csapadékvíz elvezetés problémájával sokan megkeresik. Egységes 
rendezést kell csinálni.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: a zöld területtel kapcsolatban megjegyzi, hogy a Szent István 
úton lévő autósbolttal szembeni terület nem egy kisvárosi utcához illő. Az ottani üzletek 
tulajdonosai nem tudnának segíteni egy egységes parkoló létrehozásában? Amikor esik az eső 
az a terület rettenetesen néz ki. A füvet rendszeresen nyírják. A Jakab utcánál is szörnyű 
állapotok vannak.  
 
Igari Léna: a hulladékkezelés mellé egy hulladékgazdálkodási pontot javasol kialakításra.  
 
Dr. Bacsárdi József: elméletileg a kettő összefügg, de írhatnak róla. Ha a bizottság kéri, a 
beszámolóba a hulladékkezelés be fog kerülni.  
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Sulyokné Guba Judit: javasolja, hogy a hulladékhasznosítás mellé a hulladékkezelés is 
kerüljön be a lakossági környezet főbb tényezői közé. Kéri a bizottság tagjait, aki az 
elhangzott kiegészítéssel elfogadja Bicske környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

197/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Tájékoztatás Bicske környezeti állapotáról 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja Bicske környezeti állapotáról szóló 
tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy a lakossági környezet főbb tényezői felsoroláshoz a 
hulladékhasznosítás mellett a hulladékkezelés is jelenjen meg.  
 
 
11. Napirend 
A kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: a Gazdálkodási Bizottság 3 éves időtartamra javasolta megkötni a 
szerződést, illetve amennyiben változik a jogszabályi háttér újratárgyalják a szerződést.  
 
Sulyokné Guba Judit: a Gazdálkodási Bizottság javaslatával bocsátja szavazásra a 
határozatot. Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a javaslattal, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

198/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról  
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A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot azzal a kiegészítéssel, 
hogy 3 éves időtartamra kerüljön megkötésre a közszolgáltatási szerződés. Amennyiben 
változik a jogszabályi háttér, akkor újratárgyalják a szerződést.  
 
 
12. Napirend 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről 
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit: képviselő átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: a munkaterv az idei munkaterv alapján készült kiegészítve azzal, amit a 
kormányhivatal előírt a kötelező tárgyalásra. Ez egy terv. A rendes ülésekre vonatkozik a 
munkaterv. Kiemeli, hogy a lakásrendeletet mindenképpen felül kell vizsgálni a következő 
évben.  
 
Sulyokné Guba Judit: az egészséges Bicske programot szeretné majd tárgyaltatni, de ezt 
fogja jelezni a költségvetés tárgyalásakor.  
 
Némethné Horváth Nikoletta: az iskolai körzethatárokat miért kell véleményezni?  
 
Dr. Bacsárdi József: előírás, hogy a testületnek véleményezni kell az iskolai körzethatárokat.  
 
Sulyokné Guba Judit: már évek óta nem találkoztak az anyaggal.  
 
Némethné Horváth Nikoletta: ha egy iskola van, amelyet választhat, annak nincs 
körzethatára.  
 
Dr. Bacsárdi József: benne kell lennie a munkatervben.  
 
Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja Bicske Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2016. évi munkatervét, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

199/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervéről 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára Bicske 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervét.  
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13. Napirend 
Bérleti díjakról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: minden évben felül kell vizsgálni az önkormányzat által alkalmazott 
bérleti díjakat. A jelenlegi előterjesztés lakásbérletekre, helyiségbérletekre, közterület 
használatra és földhaszonbérletre vonatkozik. Kiemeli, hogy nem változik a bérleti díj.  
 
Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

200/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bérleti díjakról  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a bérleti díjakról szóló határozati 
javaslatokat.  
 
 
14. Napirend 
Bicske Városi Óvoda munkatervéről  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: a bicskei óvoda kereste meg a hivatalt azzal, hogy tárgyalni szükséges a 
testületnek az óvoda munkatervét. A munkaterv jogszabály alapján készült el. Amennyiben a 
bizottság és a testület is jóváhagyja a munkatervet, akkor eleget tett a jogszabályi 
előírásoknak.  
 
Sulyokné Guba Judit: nagyon nagy és összeszedett anyag.  
 
Igari Léna: a Kakas Óvodába járó gyerekek szüleitől eljutott hozzá egy levél, melyben jelzik, 
hogy kevés az óvodapedagógus. Egy-egy csoportban csak 1-1 pedagógus van. Ebben a 
dologban kellene valamit kezdeményezni.  
 
Sulyokné Guba Judit: ezt a levelet minden képviselő megkapta. Polgármester Úr és az 
óvoda vezetője beszéltek a szülőkkel. Jelenleg sikerült mind a három helyre felvenni óvónőt. 
Készült válaszlevél. Szerencsétlen helyzet volt, hiszen az évközben felálló pedagógust nagyon 
nehéz pótolni.  
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Dr. Bacsárdi József: nem lehet csoportokat összevonni nevelési évben. Ezért nem került 
testület elé a probléma.  
 
Igari Léna: az óvónők túlmunkája felől érdeklődik.  
 
Sulyokné Guba Judit: erre a kérdésre jelenleg nem tud válaszolni.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin: egy idő után a pedagógushiány jellemző gond lehet minden 
nevelési intézményben.  
 
Sulyokné Guba Judit kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja az óvoda munkatervét, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

201/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Városi Óvoda munkatervéről  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Bicske Városi Óvoda munkatevét.  
 
 
15. Napirend 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  
 
Dr. Bacsárdi József: az előző testületi ülésen a Helyi Esélyegyenlőségi Program szociális 
tábláinak aktualizálásáról született döntés. A rendelkezésre álló adatok alapján elkészült az 
anyag.  
 
Sulyokné Guba Judit a 2013-as anyagba voltak megfogalmazva feladatok és intézkedések, 
amit az összefoglalóban lehet látni. Ezeknagyrészt meg is valósultak. Kéri a bizottság tagjait, 
aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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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202/2015. (XI.26.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 
 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról szóló határozatot.  
 
 
 
 
 
16. Napirend 
Képviselői bejelentések 
 
Képviselői bejelentések nem történtek.  
 
 
 
Sulyokné Guba Judit megköszöni a munkát és a bizottság nyílt ülését 15.45 órakor bezárja.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
   Sulyokné Guba Judit     Dr. Lovasné Báder Katalin 
a Humánerőforrások Bizottság elnöke        jegyzőkönyv-hitelesítő 
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