
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság 

rendkívüli, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2015. december 02. 815 óra (zárt ülést követően) 
 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  
Sulyokné Guba Judit elnök 
Igari Léna bizottsági tag 
Máté János Szilárd bizottsági tag 
 
 
Távollévő bizottsági tagok:  
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Dr. Révész Zoltán, jegyző 
Dr. Bacsádi József aljegyző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Frtitz Gábor Hatósági Iroda vezető 
Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 
 
 
Sulyokné Guba Judit: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 
határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőre Máté János Szilárd személyében.  
 
Dr. Révész Zoltán: jelzi, hogy plusz két napirendet tárgyalnia kellene a bizottságnak, 
mégpedig a 2016. évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert támogatásáról és Bicske Város 
Önkormányzatának a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött támogatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztéseket.  
 
Sulyokné Guba Judit: felvételre javasolja az ismertetett napirendeket. Kéri a bizottság 
tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, illetve a napirendet támogatja, jelezze.  
 
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

223/2015. (XII.02.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: 2015. december 2 –i, rendkívüli nyílt ülés napirend elfogadása és jegyzőkönyv-
hitelesítő személyének megválasztásáról 
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A Humánerőforrások Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Máté János Szilárdot 
és elfogadta az alábbi napirendet:  
 

1) Az ÁROP 1.1.3-2014-2014-0075. kódszámú pályázat keretében elkészült 
esélyteremtő programtervről 
Előterjesztő: polgármester  
 

2) A 2016. évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert támogatásáról  
Előterjesztő: polgármester  
 

3) Bicske Város Önkormányzatának a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosításáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
 

1. Napirend 
Az ÁROP 1.1.3-2014-2014-0075. kódszámú pályázat keretében elkészült esélyteremtő 
programtervről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán: hétfőn tartotta az utolsó ülését a kerekasztal. A pályázati felhívás alapján 
a kerekasztalnak kell elfogadnia a programtervet. A pályázat felett szakmai felügyeletet 
biztosító szerv képviselője jelezte, hogy amennyiben lehetséges a képviselő-testület az 
esélyteremtő programtervet hagyja jóvá. A programterv a kerekasztal működése során 
kialakított véleményeknek az összefoglaló dokumentuma. Kérték, hogy olyan feladatok 
kerüljenek megfogalmazásra, amelyek lehetőleg forrást nem igényelnek. Kéri a programterv 
jóváhagyását.  
 
Igai Léna: véleménye szerint a Hungaro Support Kft. nem végzett alapos munkát. Ez volt a 
kifogása az anyaggal kapcsolatban.  
 
Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

224/2015. (XII.02.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Az ÁROP 1.1.3-2014-2014-0075. kódszámú pályázat keretében elkészült 
esélyteremtő programtervről 
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A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az ÁROP 1.1.3-2014-2014-0075. 
kódszámú pályázat keretében elkészült esélyteremtő programtervről szóló határozatot.  

 
2. Napirend 
A 2016. évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert támogatásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán: a hagyományoknak megfelelően 2016. január 1-jén kerül megrendezésre 
a Petőfi Sándor Művelődési Központban az Újévi Koncert. A koncert bevétele a beteg bicskei 
gyermekek gyógyulásának támogatására kerülne felhasználásra. Az önkormányzat 200.000 
Ft-tal támogatná a rendezvényt.  
 
Sulyokné Guba Judit: a Semmelweis Kamarazenekar és a Bicskei Prelúdium Alapfokú 
Művészeti Iskola művésztanárai adják a műsort.  
 
Igari Léna: a 200.000 Ft a jótékonysági alapot szolgálja és azon felül magának a rendezvény 
látogatására jegyet fognak adni? 
 
Sulyokné Guba Judit: igen, ez támogatás lesz. Évek óta így működik. Kéri a bizottság 
tagjait, aki támogatja a javaslatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A 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:  
 

225/2015. (XII.02.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A 2016. évi Bicskei Jótékonysági Újévi Koncert támogatásáról  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évi Bicskei Jótékonysági Újévi 
Koncert támogatásáról szóló határozatot.  
 
 
3. Napirend 
Bicske Város Önkormányzatának a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  
 
Dr. Révész Zoltán: az elszámolás feltételei változnának. Valamennyi önkormányzat, aki 
támogatta a kezdeményezést, hasonlóképpen módosítaná a szerződését. A kormányhivatallal 
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egyeztetve készítették el az előterjesztést annak érdekében, hogy be tudja nyújtani a 
népfőiskola az elszámolást az előterjesztésben meghatározott feltételeknek megfelelően.  
 
Sulyokné Guba Judit: ez konkrét összegről szól, vagy az elszámoláshoz kell?  
 
Dr. Révész Zoltán: konkrét összegről már döntött a testület még a tavasz folyamán. 600.000 
Ft-tal támogatta a kezdeményezést és gyűjtőakciót is indított. A népfőiskola egyesület jelezte, 
hogy az elszámolás elkészítésével kapcsolatban kérné az egyszerű szabályok megállapítását. 
Tartalmazni kell az elszámolásnak a kitűzött célok megvalósulását és a szöveges szakmai 
beszámolót, a támogatások felhasználását igazoló számlát vagy egyéb számviteli bizonylatok 
másolatát. Egyéb bizonylatnak minősül a támogatott házipénztárából történő kifizetést igazoló 
kiadási pénztárbizonylat, illetve az elszámolás minden egyes lapját alá kell írni.   
 
Igari Léna: az elszámolások kérdését annyira meglazították, hogy gyakorlatilag egy kiadási 
pénztárbizonylatot elfogadnak, aminek teljes mértékben követhetetlen az útja. Aggályosnak 
tartja, hogy elszámolásként elfogadnak egy pénztárbizonylatot.  
 
Sulyokné Guba Judit: a Kárpátaljai Népfőiskola a Lakitelki Népfőiskola társintézménye. 
Bicske Városa Csap települést több alkalommal nagy összeggel támogatta. Az egyesület a 
munkája keretében diákcsoportok Hungarikum gyűjtését támogatta, illetve koordinálta. A 
díjnak az egyik tétele az volt, hogy a gyerekeknek lehetőségük van a Balatonon nyaralni. Egy 
magyar egyesülettel vannak kapcsolatban.  
 
Igari Léna: elfogadja, hogy a célok nemesek és támogathatóak. Azzal, hogy az elszámolást 
ennyire meglazítják, táptalajt szolgáltatnak a visszaéléseknek.  
 
Sulyokné Guba Judit: ezt nem így érzékeli. Amennyiben egy alap témában, az 
elszámolásban, az alapvető bizalom megjelenik, véleménye szerint támogatható a módosítás. 
Szavazásra bocsátja a határozatot. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozatot, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
A szavazás számszerű eredménye: 2 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

226/2015. (XII.02.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzatának a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosításáról  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzatának a 
Kárpátaljai Népfőiskola Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról szóló 
határozatot.  
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Sulyokné Guba Judit megköszöni a munkát és a rendkívüli nyílt ülést 8.45 órakor bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
   Sulyokné Guba Judit          Máté János Szilárd 
a Humánerőforrások Bizottság elnöke        jegyzőkönyv-hitelesítő 
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