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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. február 15. 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 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Révész Zoltán jegyző 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgató 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel 

határozatképes.  Felvételre javasolja a RotaTeq vírus vakcina megrendeléséről szóló 

előterjesztést. Kéri a bizottság tagjait, aki az így kiegészített napirendet elfogadja, jelezze.  

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

16/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: 2016. február 15-i, rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadta az alábbi napirendet:  

 

1) A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

3) 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről  
Előterjesztő: polgármester 
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4) Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

6) Tájékoztató a 2016. március-áprilisában tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről  

 

7) A RotaTeq vírus vakcina megrendeléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: jegyzőkönyv-hitelesítőnek Igari Lénát javasolja. Kéri a bizottság 

tagjait, aki egyetért a javaslattal, jelezze.  

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

17/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek Igari Lénát megválasztotta. 

 

 

1. Napirend 

A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: második fordulós megvitatásról van szó. A rendelet mellékletei miatt került 

sor elsősorban a felülvizsgálatra. Pontosításra kerültek az utcanevek, illetve a lehatárolások. A 

jelenlegi finanszírozást tekintve ez változást nem okoz az érintett orvosok számára. A 

Kormányhivatal számára is megfelelő a rendelet-tervezet. Kéri a rendelet elfogadását.  

 

Sulyokné Guba Judit: a képviselő-testületi ülésen elhangzott egy felvetés dr. Bourgla 

Ossamah részéről. Mennyire sikerült azt körbejárni? Van-e realitása? 

 

Dr. Révész Zoltán: a táborral, illetve az otthonnal kapcsolatban érkezett észrevétel. Mivel a 

teljes települést körzetesíteni kell, ezért azok benne vannak a létszámban, akik oda vannak 

bejelentkezve.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a 

bizottság tagjait, aki elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  
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A 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:  

 

18/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

 

Tárgy: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a háziorvosi körzetek meghozataláról 

szóló rendelet-tervezetet.  

 

 

2. Napirend 

A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: második fordulóban tárgyalják a rendelet-tervezetet. A szükséges 

vélemények megérkeztek egyrészt az érintett településekről, másrészt az NEFI részéről. Ennek 

megfelelően kéri a rendelet megalkotását.  

 

Sulyokné Guba Judit: Szabó Ágnes intézményvezetőtől érdeklődik, van-e kiegészítése az 

elhangzottakkal kapcsolatban.  

 

Szabó Ágnes: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az üres álláshelyet sikerült betölteni. 

Reméli, ez tehermentesíti a védőnőket.   

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a 

bizottság tagjait, aki elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A 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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19/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a védőnői körzetek megállapításáról szóló 

8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

 

3. Napirend 

2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: idén is javaslatot tesznek az igazgatási szünet elrendelésére azokra az 

időszakokra vonatkoztatva, ahol nagyban lecsökken az ügyfélfogadás. A kollégák 

szabadságolását biztosítani kell. Ennek megfelelően 2016. augusztus 1-től 2016. augusztus 5-

ig, illetve 2016. december 27-től 2016. december 30. közötti időszakra javasoltak szünetet 

elrendelni. Összesen 9 napot jelent két ütemben.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a kérdéseket, észrevételeket. Hozzászólás hiányában, kéri a 

bizottság tagjait, aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A 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:  

 

20/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló határozatot.  

 

 

4. Napirend 

Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: ahogy a tavalyi költségvetésben, úgy az idei költségvetésben is biztosított 

a képviselő-testület forrást a Rákóczi Szövetség támogatására. A tavalyi támogatásról szóló 
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beszámolót a Pénzügyi Iroda és a Szervezési Iroda megvizsgálta, mely alapján elfogadásra 

javasolja a beszámolót.  

 

Sulyokné Guba Judit: a rendszer úgy működik, hogy az elcsatolt országrészeken – elsősorban 

a Felvidéken – a beiskolázást szimbolikusan, illetve anyagilag is azokat a szülőket, akik magyar 

anyanyelvű iskolába íratják a gyerekeket, fejenként 10 ezer Ft-tal támogatja a Rákóczi 

Szövetség. Az önkormányzatokat keresi meg a szövetség. Tavaly nem tudtak személyesen részt 

venni az átadáson. Komáromban kapott 10 gyermek támogatást. Előző évben Szencen voltak 

személyesen. Szívesen részt venne alpolgármester asszonnyal idén a támogatás átadásán ezért 

a szervezési és előkészítési munkát kéri a hivataltól megtenni. Jó lenne Szencre visszatérni a 

következő tanév elején. A mellékelt dokumentumok alapján korrekt az elszámolás. Kéri a 

bizottság tagjait, aki a beszámolót elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A 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:  

 

21/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Rákóczi Szövetség részére nyújtott támogatás elszámolásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Rákóczi Szövetség részére nyújtott 

támogatás elszámolásáról szóló határozatot.  

 

 

5. Napirend 

„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: a korábbi évek hagyományainak megfelelően készült el az előterjesztés. 

Az idén is meghirdetésre kerülne a Bicske a Virágzó város pályázat. A pályázatok elbírálására 

Bálint Istvánnét, Iványi Ferenc Tivadarnét illetve Nagy Attilát kérnék fel. Az elbírálás időpontja 

2016. augusztus 15. A jutalmazás 10.000 Ft-os vásárlási utalvány formájában történik. 100.000 

Ft-ot biztosítanak a költségekre.  

 

Sulyokné Guba Judit: a tavalyi határozati javaslatban szerepelt Döme Lászlóné „Virágözön” 

rendezvény.  

 

Kollár-Vincze Viktória: arról még nem kaptak tájékoztatást, hogy a „Virágözön” rendezvény 

mikor lesz.  

 

Sulyokné Guba Judit: magát az együttműködést valamilyen formában a tavalyi évhez hasonló 

kedvezményekkel együtt bele kellene venni a határozati javaslatba.  
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Bálint Istvánné: javasolja feltételes módban kerüljön a határozatba bele, ha „Virágözön” 

rendezvény lesz, akkor ott lehessen a tavalyi formának megfelelően támogatásképpen virágot 

beszerezni.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: május 17-re tervezik a „Virágözön” rendezvényt, a Bicskei Napok 

rendezvényt megelőzően. Döme Lászlóné ezzel kapcsolatban még nem pontosított. Tavaly 

május 12-én volt a rendezvény megtartva.  

 

Sulyokné Guba Judit: a „Virágözön” rendezvény napjára kellene tenni a jelentkezési 

határidőt.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: tavaly a „Virágözön” rendezvény napján érkező jelentkezéseket még 

elfogadták.  

 

Bálint Istvánné: ki lehetne tolni a jelentkezési határidőt május 22-re. A Bicskei Napokon - ha 

erre mód van – az egyik sátorban kifüggesztésre kerülhetne a nevezési lap és ott a helyszínen 

lehetne jelentkezni. Erre a feladatra embert kell tenni. Meg lehet szervezni, hogy valaki beálljon 

a virágos sátorba. A jelentkezési határidő május 23. legyen. Ha úgy alakul, akkor még a Bicskei 

Napokon tudják a jelentkezési lapokat osztani.  

 

Sulyokné Guba Judit: a jelentkezési határidő május 23-ra módosul. A kedvezményes vásárlási 

lehetőséget a „Virágözön” napján meg tudják-e oldani? A jelentkezési lapot leadóknak 5 ezer 

forintos maximált összegű támogatást igénybe lehetne venni? Ezt a Pusztaiékkal, vagy a 

Soltészékkal meg tudnák beszélni. Jelentkezési lappal a résztvevők kedvezményesen tudnának 

vásárolni palántákat.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: ezt Döme Lászlónéval javasolja, hogy beszéljék át.  

 

Bálint Istvánné: javasolja, hogy a következő alkalommal ezt jobban építsék fel és a következő 

évtől így indítani. Ez a „Virágözön” rendezvény népszerűsítése miatt lett kitalálva, hogy az 

emberek minél többen vásároljanak. Érdemes végiggondolni.  

 

Sulyokné Guba Judit: ez a javaslat most ne kerüljön az anyagba, de elképzelhető, hogy jövő 

évben már ilyen szinten ki lehet terjeszteni.  

 

Bálint Istvánné: a költségvetésbe is tervezni kell, hogy ez meg tudjon valósulni. A pályázati 

kategóriáknál bekerül az egyéni virágoskert? Jelenleg csak közterületekről van szó. Javasolja, 

hogy ez kerüljön bele kategóriaként.  

 

Sulyokné Guba Judit: két nagy kategóriát javasol: közterület és magánterület. A pályázati 

kategóriák annyiban módosulnának, hogy nemcsak közterületek lenének, hanem magánterület 

is.  

 

Dr. Révész Zoltán: a kezdeményezés elindulásakor az volt a fő szempont, hogy minél 

virágosabb legyen a város. Ha bekerül a magánterület, akkor ha valakinek a kertje végében van 

egy virágoskert, abból nem látszik semmi sem az utcán végigsétálva.  

 

Sulyokné Guba Judit: az előző években volt egyéb kategória is. Úgy indult, hogy saját kerttel 

lehetett pályázni. Azt is csinálták, hogy nemcsak a saját maga által rendbetartott kertet lehetett 
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megpályázni, hanem a szomszéd is jelölhette a szomszéd kertjét. Sok minden történt már az 

elmúlt évek alatt. Ha ezt a kettőt megint egyensúlyba hozzák, akkor járnak el helyesen.  

 

Bálint Istvánné: inkább jellemzőbb volt, hogy a szomszéd jelölte a kertet, mint az illető a 

sajátját. Példa értékű lehet a pályázat.  

 

Sulyokné Guba Judit: ha valaki a saját kertjével pályázik, akkor nem biztos, hogy a vásárlási 

kedvezményt közpénzből mellé kell tenni. Ha közterületet díszit, akkor indokoltabb, hogy 50%-

kal olcsóbban vegyen palántákat.  

 

Bálint Istvánné: ne tegyék bele az egyéni kategóriát. A „Legszebb konyhakertek” pályázat 

során lesz egy belső virágoskert kategória és díjazzák azokat is, akiknek van egy szép 

konyhakertje, illetve egy kis virágoskertje. Így nem a közpénzt fogja arra fordítani, hogy a saját 

kertje virágos legyen. Létezik olyan pályázat – Én kis kertet kerteltem – amelyben díjazzák a 

virágos kertet is. Jelenleg a cél az, hogy Bicske közterületei legyenek virágosak.  

 

Dr. Révész Zoltán: a feltételnek megfelelhet, ha olyan előkertről van szó, ami az utcára nyílik, 

ami látható.  

 

Bálint Istvánné: a kertvárosban, illetve a telepen sem élveznek olyan prioritást, mint a Szent 

István úton, a Kossuth utcán, ha azt a saját ingatlanja előtt mutatja meg. Vannak területek, ahol 

az infrastruktúrából nem olyan lehetőségek jutnak. Van, ahol saját maga csinál meg mindent a 

tulajdonos és van, ahol a Bicskei Gazdasági Szervezet oldja meg a feladatokat.  

 

Sulyokné Guba Judit: intézmények, egyesületek virágosítottak inkább.  

 

Bálint Istvánné: maradjon így a határozati javaslat. Az újságban lehet részletes tájékoztatást 

adni a „Virágözön” programba való csatlakozásról. 

 

Sulyokné Guba Judit: a jelentkezési határidőt kéri május 23-ra módosítani.  

 

Igari Léna: az oktatási intézményeket nem akarják megszólítani a virágültetéssel kapcsolatban 

a Madarak és Fák Napja közeledtével? A Kakas Óvodában már elindult a kezdeményezés.  

 

Kollár-Vincze Viktória: az intézmények tavaly is kaptak felhívást. Csak az óvodák és a 

zeneiskola csatlakozott.   

 

Bálint Istvánné: a költségre 100.000 Ft van betervezve. Tavaly a kerámiatáblák majdnem 40 

ezer Ft-ba kerültek. Az összeget javasolja megemelni. Igari Léna felvetését ott tudja elképzelni, 

ahogy tavaly is csinálták a „Virágözön” rendezvényen, hogy rendeltek bársonykát és a Kossuth 

szobor köré el kezdték ültetni az óvodásokkal, nyugdíjasokkal, iskolásokkal. Bízik abban, hogy 

leszoknak a polgárok arról, hogy mások munkáját tönkretegyék, hiszen a szobor melletti 

virágosodás nem volt hosszú életű.  

 

Sulyokné Guba Judit: lehet, hogy egy nagyobb közterületet nem érzik magukénak az emberek. 

A Családok Parkja a Gárdonyi utca kereszteződésébe ültetett virágokat. Egy idő után el kezdett 

magától működni a dolog.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: szkeptikus ezzel kapcsolatban. Nem működik úgy, ahogyan ezt 

szeretnék. Lehet, hogy egy helyet kellene kiválasztani és ültetni. Ha valami igényesen meg van 
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csinálva, nem nyúlnak hozzá. Nem lehetne, hogy egy helyet jelöljenek ki és azt dúsan 

virágosítanák? 

 

Bálint Istvánné: a Kossuth térre az a terv, hogy csak az a rész kerül beültetésre, ahová tavaly 

büdöskét ültettek. A szobor és a virágos sáv között valami zöld növény ültetésére gondolt a 

Bicskei Gazdasági Szervezet. Olyan növényt, amely bírja az árnyékot. Lehet, hogy nem 

büdöskét, hanem másfajta virágot kell ültetni. Így minden évben csak azt a kis területet kellene 

virágosítani. A Szent István úton lefelé az elkorhadt fakereteket kicseréli a BGSZ-t. A Szent 

István út végre kap egy virágosabb, színesebb arculatot.  

 

Sulyokné Guba Judit: kiegészíti a bíráló bizottság tagjait Döme Lászlóné és dr. Lovasné Báder 

Katalin személyével. A határidő módosításával, illetve a bíráló bizottság tagjainak bővítésével 

teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott 

módosításokkal egyetért, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A 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:  

 

22/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról  
 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a „Bicske a Virágzó város” pályázat 

kiírásáról szóló határozatot az alábbi módosítással:  

 

- jelentkezési határidő: május 23.  

- Döme Lászlónét és dr. Lovasné Báder Katalint javasolja a bíráló bizottság tagjai közé.  

 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottságot, aki egyetért azzal, hogy keretjelleggel 200.000 Ft 

összeg kerüljön elkülönítésre, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A 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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23/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról  
 

A Humánerőforrások Bizottság javasolja, hogy a kiadásokra keretjelleggel 200.000 Ft-ot 

biztosítson az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének dologi kiadások terhére.  

 

 

6. Napirend 

Tájékoztató a 2016. március-áprilisában tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről  

(szóbeli tájékoztató)  

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Nagyné Szita Erzsébetet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: március hónap a nőnapi programokkal indul. Március 7-én Mészáros 

Jánosnak lesz egy nőnapi koncertje. Március 7-én nőnapi kiállításra készülnek Bereczki László 

festő alkotásaiból. Március 15-e előtt történelmi játszóház kerül megrendezésre. Március 15-én 

városi ünnepségre kerül sor. Délután 16 órakor a Batthyány Kastélyban kezdődik a műsor. 

Ezután lesz egy lovasbemutató a díszudvarban. Fáklyás felvonulás és koszorúzás lesz a Kossuth 

szobornál. Március 15-e után a húsvétra készülnek játszóházzal. A könyvtárban nem 

véglegesítették még a programokat. Lesz a helyismereti esték keretében egy csillagásznak 

előadói estje. Tárgyalásban vannak a Béres Családdal, hogy Béres Józsefről megjelent 

dokumentumfilmnek a bicskei premierjét meg tudják szervezni. Jogdíjat nem kell fizetni. Egy 

filmbemutató és egy közönségtalálkozó kerül megtartásra. Április 11-én a Költészet Napja 

alkalmából mindkét helyszínen megemlékezésre kerül sor. Mesemondó versenyt szerveznek 

erre a napra a könyvtárban. Áprilisban zárul a Tália Bérlet sorozat. Áprilisban zárják a 

Jubileumi Esték sorozatukat Hölgyek Története címmel. Mindezek mellett ellátják az 

alapfeladatokat.  

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást.  

 

 

7. Napirend 

A RotaTeq vírus vakcina megrendeléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri dr. Révész Zoltánt az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Révész Zoltán: a vakcina beadásának érdekében ajánlatokat kértek be különböző 

forgalmazóktól. A legkedvezőbb ajánlatot az MSD Pharma Hungary Kft. nyújtotta be. Ennek 

megfelelően 1,3 millió forintot biztosítanának keretjelleggel a 2016. évi költségvetésben erre a 

feladatra. A lebonyolítás koordinálására a védőnői szolgálat kerülne felkérésre. A három 

vakcinából álló védőoltás sorozat első vakcináját a szülő finanszírozza, a második és harmadik 

vakcinát pedig az önkormányzat támogatásként biztosítja.  

 

Sulyokné Guba Judit: nagy örül az előterjesztésnek. Korábban elsősorban anyagi okai voltak 

annak, hogy nem tudták az oltás sorozatot megvalósítani. Két nagy egysége van a 

védőoltásoknak. A két legkiszolgáltatottabb réteg megsegítése. Az újszülöttek védőoltása és a 
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70. év feletti lakosoknak a tüdőgyulladás elleni védőoltása. Az 1,3 millió forint összeg, 

keretösszeg. Az első oltóanyagot a szülőnek kell megvásárolnia.  

 

Bálint Istvánné: nem önköltségi formában, hanem támogatott formában adják ezt a 

lehetőséget. Mindannyian tapasztalták már azt, hogy amit ingyen adnak, annak nem igazán van 

becsülete. Az első oltást fizeti a szülő, a második és harmadik oltást az önkormányzat. Azért 

ebben a felosztásban, hogy ne sodorják veszélybe a gyerekeket. A védőnői szolgálatnak és a 

gyermekorvosoknak a tájékoztatás során jelentős szerepük lesz. Az előterjesztés mellékletét 

képezi a szülői nyilatkozat. Nem igazán pártolja a védőoltásokat, de a Rota vírus az egyik olyan 

vírus, aminek a védőoltását támogatja.  

 

Sulyokné Guba Judit: a lebonyolítással kapcsolatban érdeklődik. Akik 2016-ban születnek és 

elindítják az oltás folyamatát, azokat regisztrálják és számítják bele? 

 

Bálint Istvánné: az idei évben született gyermekekre vonatkozik. A harmadik hónapot betöltve 

kell az első védőoltást megkapnia. A védőnők adják meg a szükséges tájékoztatást. A háziorvos 

felírja a receptet. Az első vakcinát a szülő váltja ki. A második két vakcinát megkapja a 

patikában, amiért már nem kell fizetnie. Minden hónapban a patika leszámlázza az 

önkormányzatnak a vakcina árát és az önkormányzat ezt kifizeti. Így az önkormányzat a 

társadalombiztosítási támogatást is igénybe tudja venni. Próbálták úgy beszerezni a vakcinát, 

hogy minél költséghatékonyabb legyen. A januárban született gyerekek első oltását márciusban 

kell beadni.  

 

Sulyokné Guba Judit: javasolja, hogy a következő év januárjában készüljön összesítés a 

vakcinával kapcsolatban és ezzel kerüljön kiegészítésre a határozat. Kéri a bizottság tagjait, aki 

az elhangzott kiegészítéssel elfogadásra javasolja a határozatot, jelezze.  

Több hozzászólás nem volt.  

 

A 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:  

 

24/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A rotavírus elleni védőoltás támogatásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot azzal a kiegészítéssel, hogy 

2017. januárjában készüljön összesítés a védőoltással kapcsolatosan.  
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8. Napirend 

Képviselői bejelentések 

 

Képviselői bejelentések nem történtek.  

 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a munkát és a bizottság nyílt ülését 1455 órakor bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

   Sulyokné Guba Judit                    Igari Léna 

a Humánerőforrások Bizottság elnöke        jegyzőkönyv-hitelesítő 


