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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. április 18. 1345 óra 

  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Igari Léna bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

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

Szoboszlai Enikő gazdasági vezető, Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Dr. Balogh Gyula ügyvezető, Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Péterfalvi Lajos igazgató, KLIK Bicskei Tankerület 

Szabó Gábor hivatalvezető, Bicskei Járási Hivatal 

 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes.  Jegyzőkönyv-hitelesítőként Igari Lénát javasolja. A megjelent vendégekre 

figyelemmel javasolja, hogy a napirendeket a következőképpen tárgyalja a bizottság. Első 

napirendként a KLIK által fenntartott intézmények működéséről szóló tájékoztatót, ezután a 

Járási Hivatal működéséről szóló tájékoztatót, illetve a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolóját és a Bicskei Üdülőtábor beszámolóját javasolja 

tárgyalni. Ezt követően a 2016. május-június hónapokban tartandó önkormányzati 

rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót hallgassák meg és sorban tovább a meghívóban 

szereplő napirendeket. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatot, valamint a 

jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot elfogadja, jelezze.  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

48/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: 2016. április 18-i, rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról és jegyzőkönyv-

hitelesítő megválasztásáról 
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A Humánerőforrások Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek Igari Lénát megválasztotta és 

elfogadta az alábbi napirendet:  

 

1) Tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről, a 2015 és a 2016 

évi tervekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

2) Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

3) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

4) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Tájékoztató a 2016. május-júniusban tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről  

 

6) A 2015. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7) Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

8) A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

9) A 2016. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

10) Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11) Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

12) Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

13) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 
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1. Napirend 

Tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről, a 2015 és a 2016 évi 

tervekről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: átadja a szót Péterfalvi Lajosnak.  

 

Péterfalvi Lajos: a kiadott anyagot kiegészíti azzal, hogy Bicskén átadta az intézményeknek a 

fenntartását – átvette mindenhol az állam – de átadta a működtetést is a város. A működtetést 

megtarthatta volna a város, ami azt jelenti, hogy ebben az esetben a technikai dolgozók bére, a 

közüzemi költségek, illetve azok az épületfelújítási, karbantartási munkái a várost terhelték 

volna. A város azt választotta, hogy hozzájárulást fizet az államnak és így a működtetés is 

átkerült a KLIK-hez, illetve a tankerülethez. Ezek a számok azt mutatják, hogy a technikai 

dolgozók - a takarítónők, portások, ügyviteli dolgozók, karbantartók – bére 26.734.200 Ft. A 

működési kiadások, a közüzemi költségek, azok a javítási költségek, melyek a működtetéssel 

kapcsolatosak az 93.950.000 Ft volt. Járulékos költségként került beírásra az a rész, ami a 12 

iskola között elosztva működtetésben a várost terhelte volna, de mivel átvette az intézményeket 

a KLIK ez a tankerületnél jelentkezik. Jelenleg ketten kormánytisztviselők. A tételeket 

összeadva 131.484.200 Ft volt a költség 2015-ben. Arról nincs információja, hogy mennyit fizet 

a város éves szinten. Érdemes lenne a két összeget összevetni. Megjegyzi, ez az összeg nagyon 

kevés volt. Nem fedezte a normális működéshez szükséges feltételeket. A központ megkapta 

az előző évi tartozásokra, illetve a normális működéshez szükséges fedezetet, most kezdik 

folyamatosan javíttatni a rossz projektorokat. A Vajda Iskola kapott új gépeket. A város 

tulajdonába lévő használható gépek az egyik iskolából átkerülhetnek a másik iskolába. El kellett 

volna végezni a nyáron a tisztasági festéseket, a rossz kazánokat kijavítani. Próbáltak ezekre a 

feladatokra fedezetet teremteni. A nyáron több intézményben komoly javításokra lesz szükség. 

A Csokonai Iskolába kiesett egy nagy ablak. Meg fogják nézni, hogyan tudják a problémát 

megoldani.  

 

Sulyokné Guba Judit: a tornaterem belső udvar felőli oldalánál vannak hatalmas nagy 

üveglapok. Valószínűleg a gumírozás már nem megfelelő.  

 

Péterfalvi Lajos: lehet, hogy már a gumírozás is hiányzik.   

 

Sulyokné Guba Judit: nagyon régiek az ablakok.   

 

Péterfalvi Lajos: bízik abban, hogy az intézmények működtetésére lesz plusz pénz. A 

kormányzat ígérte, hogy 100 millió forintot kap az oktatás. Ez nem plusz 100 milliárd forint, 

hanem az az összeg, ami hiányzott az előző években. Így talán megfelelően tudnak működni az 

intézmények. Egyenlőre még nem született döntés, de hallják, hogy 56 tankerület fog 

megmaradni. Fejér megyében kettő, Dunaújváros és Székesfehérvár. Valószínű, hogy a bicskei 

intézmények Székesfehérvárhoz kerülnek. Mindegyik intézményről tudnak helyben. Nem 

biztos, hogy életszerű lesz az új felállás.  

 

Sulyokné Guba Judit: az önkormányzat évente 120 millió forintot fizet működési költségként. 

A táblázat minimális kiadásokat jelenít meg. Az önkormányzatnak biztonságot adott az, hogy 

Bicskén tankerület működött. Nem volt olyan problémafelvetés, amivel kapcsolatban ne tudtak 

volna együttműködni. Megköszöni Péterfalvi Lajos munkáját.  
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Péterfalvi Lajos: továbbra is segíteni, támogatni fogja a bicskei gyermekeket.  

 

Igari Léna: látszik, hogy mennyire alulfinanszírozott az oktatás.  

 

Péterfalvi Lajos: a 677.145.463 forintból a technikai dolgozók bére a 4 iskolában 26.734.000 

forint, akik közül egy nyugdíj előtt álló iskolatitkár a minimálbérre való kiegészítést kapja meg.  

 

Sulyokné Guba Judit: 2017-re van betervezve a pedagógusok munkáját segítők bérrendezése.  

 

Igari Léna: az eredeti előterjesztésben szereplő adatok és a papír alapon megkapott anyagban 

szereplő táblázat között miért van ennyire ordító nagy különbség?  

 

Péterfalvi Lajos: azért van nagy különbség, mert hiba történt az anyagban, ráadásul nem 

szerepelt minden benne. Elnézést kér a hibáért. Az átküldött táblában már a helyes adatok 

szerepelnek.  

 

Sulyokné Guba Judit: további hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a KLIK által 

fenntartott intézmények működéséről, a 2015 és a 2016 évi tervekről szóló tájékoztatót 

elfogadja, 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, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

49/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről, a 2015 és a 

2016 évi tervekről  

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a KLIK által fenntartott intézmények 

működtetéséről, a 2015 és 2016 évi tervekről szóló tájékoztatót.  

 

 

2. Napirend 

Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: a munkatervben szerepel a tájékoztató. A beszámoló megérkezett, 

kiosztásra került a bizottság tagjainak részére.  

 

Szabó Gábor: nem adott tájékoztatást a működési adatokról, hiszen nem költségvetési szerv. 

A járási hivatalok úgy működnek, hogy a kormányhivatal pénzügyi osztálya felé kell jelezni 
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bármilyen költségvetési kiadástételt. Ennek engedélyezése után tudják teljesíteni a feladatot.  

Amennyiben szükséges erről is tud tájékoztatást adni. Kiemeli, hogy sajnos továbbra sincs új 

járási hivatali épület. Ez megnehezíti a munkát. Az épület 2017-re várható. Legjobban az 

okmányirodai, illetve a földhivatali osztály működésében jelent ez különös problémát. A 

földhivatali részleg szűkös helyen működik. A kormányablak csak az új épületben fog 

megvalósulni. Az ügyfelek úgy hiszik, hogy már kormányablak van. Sajnos még nincs. Teljes 

körű segítséget nyújtanak, de jelenleg csak okmányirodai szolgáltatást tudnak nyújtani. 

Készítettek egy adatbázist, melyben minden benne van. 2016-ban további feladatok kerültek a 

járási hivatalhoz. Kaptak plusz két-két létszámot. Jelenleg a március 1-től hatályos SZMSZ 

alapján 63 fő a státuszok száma. Várhatóan az okmányirodai osztály 15-16 fővel fog működni.  

 

Sulyokné Guba Judit: elképzelhető-e, hogy egy oktatási vonal is hozzákerül a járáshoz?  

 

Szabó Gábor: a tervekben szerepelt ennek lehetősége. Biztosan meg is tudnák ezt oldani, 

azonban ez az irány eddig nem kapott elegendő támogatást. A Hatósági és Gyámügyi 

Osztálynak szoros a kapcsolata a tankerülettel. Ha mégis ilyen döntés születne azt meg tudnák 

oldani.  

 

Sulyokné Guba Judit: tervezi a város, hogy a nagyállomás környékén az intermodális 

központot megvalósítja. A járási hivatal tervezi-e az ottani fiókegység létrehozást az 

állomáson?  

 

Szabó Gábor: hallott erről. Azt is kell nézni, hogy a járási hivatal központi helyen működése 

mennyiben előny és mennyiben hátrány. A vasútállomáson lévő ügyfélszolgálat pozitív dolog. 

A kormányhivatallal, illetve a KEKKH-val kellene felvenni a kapcsolatot. Arra, hogy erre van-

e pénz, nem tud válaszolni. Nem tartja rossz dolognak azt, hogy a vasútállomáson legyen egy 

3-4 fővel működő okmányiroda, vagy kormányablak, hiszen ezzel is segíteni tudnák az 

ügyfeleket.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri az észrevételeket. Hozzászólás hiányában kéri a bizottság tagjait, 

hogy aki a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről, a 2015 és 2016 évi tervekről 

szóló tájékoztatót elfogadja, 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:  

 

50/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát érintő 

feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről  

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Járási Hivatal működéséről, Bicske 

Város Önkormányzatát érintő feladatairól és a járás munkaügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.  
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3. Napirend 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Balogh Gyulának.  

 

Dr. Balogh Gyula: tekintve a bizottság jellegét nem a számokra koncentrálva, hanem egyéb 

elemeket hangsúlyozza a beszámolónak. A tavalyi évben, mint már korábban is gyakorlatilag 

három önálló divíziója működött az egészségügyi központnak. Az alapfeladat a járóbeteg-

szakellátás. Ehhez járult a későbbiekben az egynapos sebészet és nappali ellátás, illetve több 

mint két éve az Egészségfejlesztési Iroda. Mindhárom terület tevékenysége eredményesnek 

mondható. A járóbeteg-ellátásban hozták azokat a teljesítményeket, mint korábban, sőt egy 

kicsit meghaladták azokat. A rendelkezésre álló finanszírozási keretet 16 %-kal haladták meg 

a 2015-ös évben. Az egynapos sebészeten 1500 műtétet végeztek. Szövődmény gyakorlatilag 

nem volt, fertőzés nem volt. Az egynapos sebészet legnagyobb előnye, hogy a hagyományos 

kórházi kezelésekkel szemben kórházi fertőzések nincsenek. Nem beszélve az egyéb 

előnyökről, mint a lábadozásról, munkavégzés folytatásáról. Az EFI két éves projektidőszakát 

zárták 2015 novemberében. A kezdeti nehezebb indulás után olyan népszerűségre tett szert az 

EFI munkája, hogy kellemes nehézségekkel kellett megküzdeniük, olyan sok volt az érdeklődő. 

Örömére szolgált, hogy az ígéretének megfelelően a projekt időszak után is hozzájutottak a 

finanszírozáshoz, mely Bicske esetében a 2015-ös év november és december hónapja volt, 

amire szerződés alapján megkapták a szükséges forrásokat. A 2016-os költségvetésben is 

szerepel az EFI működéséhez szükséges összeg. Az idei évben szakmai átgondolás miatt 

átdolgozásra került a szakmai profil. Nemcsak a kötelező három év fenntartási időszakban 

gondolkodnak, hanem azt követően is fent kívánják tartani a szervezeti egység működését. 

Amennyiben tudják folytatni és befejezni az épület teljes körű felújítását, bővítését, akkor az 

EFI is helyet kapna, mely az elérhetőséget is javítaná, illetve egy nagy értékű ingatlan kerülne 

vissza a városnak egyéb célú hasznosításra. Az egészségügyi központba befolyó bérleti díjakat 

kizárólag fejlesztésre lehet költeni, mivel a díjakról a város lemondott az egészségügyi központ 

javára. Ez 6,5 millió forint volt a tavalyi évben. Ezen a támogatáson felül, saját erőből 12 millió 

forintos fejlesztést hajtottak végre. TIOP-os pályázaton 16 millió forintot nyertek informatikai 

eszközfejlesztésre. A teljes számítástechnikai eszközpark megújult. Nagy kapacitású szerverek 

kerültek beszerzésre és a maximális adatvesztés idejét körülbelül 5 percre sikerült lekorlátozni. 

Beszerzésre került egy diesel aggregátor, mely a szünetmentes működést biztosítja. Az 

önkormányzat által 2004-ben befektetett saját tőke 9,5 millió forint volt. Ez ma a hatszorosát 

éri, 348 millió forintot.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a kérdéseket, észrevételeket.  

 

Igari Léna: az Egészségfejlesztési Irodának a gyakorlati haszna mikor lesz mérhető?  

 

Dr. Balogh Gyula: a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet koordinálja a hatás lemérését, amit 

úgynevezett indikátorokkal maguknak is biztosítaniuk kell. Vannak rövidtávon már mérhető 

eredmények és lesznek hosszabb távon mérhető eredmények. Az egészségügy szerepe a 

társadalom egészségügyi életében meglehetősen szerény, még 20 % sincs. Az igazán nagy 

szerepe a közösség egészségügyi állapotának megőrzésében, javításában az oktatásnak van. Pl. 

a dohányzás visszaszorítása kiegészítve az egészségfejlesztési iroda munkájával nagyon hamar 

mérhető állapotot hozhat. Ha valaki kontrollálja a testsúlyát, csökken a vérnyomása, kevesebb 

gyógyszert szedhet, akár el is hagyhatja. Ezekben a kérdésekben jelentős az iroda működése.  
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Sulyokné Guba Judit: az NEFI finanszírozza az egészségfejlesztési irodákat. Ez milyen 

módon történik?  

 

Dr. Balogh Gyula: szerződést kötnek és 2015. november-december hónapban 2,1 millió 

forintot kaptak havonta. Erre van ígéret a 2016-os évre is. Beszélt az EFI-nek az illetékes 

főosztályvezetőjével. A késedelem az említett ok miatt van. Két fő területre fókuszálnának, az 

egyik a szív- és érrendszeri betegségek, a másik a cukorbetegség. Maguk is látják és tudják, 

hogy mi a társadalomban a fő probléma, maguk is a két klub folyamatos működését tartják fent 

mozgásprogramokkal kiegészítve. A megkapott összeget a pályázat beadásának idején 

meghatározott és elfogadott programnak megfelelően költhetik el. Az EFI-val kapcsolatban 

fontos dolog, hogy az EuroHealthNet európai szervezet a Magyarországon található 61 EFI 

iroda közül 2 irodát emelt ki, ezek közül az egyik a bicskei volt.  

 

Dr. Báderné Lovas Katalin: mindenféleképpen jónak tartja az EFI működését. Pozitív 

visszajelzéseket kapott.  

 

Dr. Balogh Gyula: azért is fontos, hogy a betegség megelőzésére, az egészség fenntartására 

időt fordítson az ember. A szakorvosoknak, illetve a háziorvosoknak a segítségére indultak ezen 

a pályázaton a tehermentesítés érdekében. 

 

Sulyokné Guba Judit: példaértékűnek tartja az iroda működését. Cél lehet az, hogy a jelenlegi 

finanszírozott tevékenység soron túl vissza tudják hozni az extrább dolgokat. Példaként említi 

a táplálkozási tanácsadást.   

 

Dr. Balogh Gyula: az egészségügyi törvény értelmében a társadalombiztosítás által 

finanszírozott összegekből nem lehet másra fordítani. Minél szélesebb kört kívánnak az EFI-n 

belül fenntartani.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a kérdéseket. Megköszöni a munkát. Hozzászólás hiányában, kéri 

a bizottság tagjait, aki elfogadja a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

2015. évi beszámolóját, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

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:  

 

51/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját. 
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4. Napirend 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: átadja a szót Nagyné Szita Erzsébetnek.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: a kft. életében az elmúlt év jelentős volt, hiszen 2015. szeptember 1-

től az üdülőtáborhoz csatolta Bicske Város Önkormányzata, mint tulajdonos a bicskei 

tanuszodát. Az előzetes egyeztetések során támogatta ezt a kezdeményezést. Az ok a 

vállalkozási forma és az államháztartási gazdálkodás közötti alapvető különbség, az ÁFA 

visszaigénylése. Minden szerződést, a működési engedélyt és minden iratot újra kellett kötni, 

hiszen megváltozott a kft. neve. 2015. novemberére már majdnem minden lezárult. Egy 

folyamatban lévő ügy van, a mobiltelefonok átírása. Az üdülőtábor szakmai működéséről szóló 

beszámolót azzal egészíti ki, hogy tavaly némi visszaesést tapasztaltak a létszámokat tekintve. 

A turnusok száma hasonló nagyságrendű volt, viszont a létszámokban csökkenés volt 

tapasztalható. Ennek oka az, hogy az uniós pályázatoknál befejeződött az előző hét éves 

költségvetés és a következő hét éves költségvetés pályázataira még nem lehetett pályázni. Ez 

okozott némi létszámbeli visszaesést. Ha az idei év bejelentett turnusait összehasonlítja a 

tavalyi év turnusaival, nagy a változás. Igény van a zánkai táborra, ennyire még nem volt tele 

sosem. Az árak nem emelkedtek. Az étkezési díjak nem változtak. Az elmúlt években 

önkéntesekkel meg tudták oldani az üdülővezetői, gondnoki, takarítói feladatokat. Ezt az idén 

már nem lehet bevállalni. Néhány nap kivételével tele van a tábor. Pozitív az üdülőtábor 

működése. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár közösen szervezi a táborokat. 

A bicskei pedagógusok, az önkéntes segítők is sokat tesznek a táborért. Jelenleg biztonságosan 

tudják működtetni a tábort. A bicskei tanuszodával kapcsolatban elmondja, hogy az másképpen 

működik. A közszolgálati szerződésben van meghatározva, hogy hogyan kell működnie a 

tanuszodának. Az üdülőtábornak a bevételeiből kell fenntartania a tábort. A tanuszodánál az 

önkormányzat támogatja a működést. Megköszöni a bizottság támogatását. A gondnoki és a 

pedagógus házakat fel kell újítani, szennyfogó szőnyegre lesz szükség a táborba.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a kérdéseket.  

 

Igari Léna: az uszoda energia beruházása hatékonyságát lehet már mérni? 

 

Nagyné Szita Erzsébet: nem illetékes a válaszadásra, de úgy tudja, hogy már mérhető az 

eredmény. A tanuszodánál is újrakötötték a rezsivel kapcsolatos összes szerződést. Kedvezőbb 

szerződéseket tudtak kötni. Számszaki adatokkal ezeket nem tudja alátámasztani.  

 

Sulyokné Guba Judit: a konyhavezetővel internetes kapcsolatban vannak?   

 

Nagyné Szita Erzsébet: igen, de arról beszélt az anyagban, hogy az élelmezésvezetőnek kell 

internetes kapcsolatban lennie Bicskével, mivel napi jelentések vannak. Gyuricza Zsuzsanna 

június elején ér haza, de már segít az előkészítésekben.  

 

Sulyokné Guba Judit: egy millió forint összeget igényel? 

 

Nagyné Szita Erzsébet: a pedagógus faházakkal együtt összesen 1,5 millió forint 

nagyságrendileg az igényelt összeg. Tudomása szerint a pedagógus faházak felújítását a város 

vezetése a BGSZ vezetésével szeretné megvalósítani. Kisebb volumenű munka a gondnoki 

lakás, melyet az önkéntesekkel készítenek el. A felújításra már nagy szükség van.  
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Igari Léna: az uszoda anyagából hiányolta az energiahatékonyságnak az eredményeit.  

 

Sulyokné Guba Judit: további hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját, 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, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

52/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolójáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Üdülőtábor és 

Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját. 

 

 

5. Napirend 

Tájékoztató a 2016. május-júniusban tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: átadja a szót Nagyné Szita Erzsébetnek.   

 

Nagyné Szita Erzsébet: május 2-án és 3-án lesz a Kertbarát Körrel közösen a Borok begyűjtése 

rendezvény. Május 13-án lesz a borverseny eredményhirdetése. Május 23-án kerül sor a Mikka-

Makka verseny eredményhirdetésére. Május végén lesz a színházbuszos akció utolsó 

programja. Május 28-án gyermeknapi játszóház lesz a művelődési központban. Június 4-én a 

nemzeti összetartozás napját rendezik meg a városban. Az ünnepi könyvhét rendezvény lesz 

még megtartva. Június 20-án és az azt követő héten táborok lesznek. Júliusban könyvtári 

táborok lesznek.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást.  

 

 

6. Napirend 

A 2015. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: felhívja a figyelmet, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról van szó. 

A változtatások technikai jellegűek. Tartalmilag nem változik a költségvetés. Azért csak 
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áprilisban kerül a képviselő-testület elé a költségvetés módosítás, mert az Államkincstár 

rendszere most volt képes kezelni a felmerülő problémákat. 

 

Igari Léna: magyarázatot kérne a költségvetés bevételi, kiadási oldaláról, illetve a 

finanszírozási kiadással kapcsolatban. A végeredmény kialakulása érdekelné. A 

rendelettervezet 4. oldalán található részletes indoklásra gondol.  

 

Molnár Enikő: a költségvetési kiadásokban nem szerepelnek a finanszírozási kiadások. A 

finanszírozási kiadásokban a hitelfelvételt megtestesítő mozgások, hitelfelvétel, kamat, 

tőketörlesztés összege van benne. A finanszírozási kiadások között 7.445.000 Ft szerepel. Az 

egyik módosítás azért volt, mert az állam által megelőlegezett állami támogatást kapta meg a 

város. Ez azt jelenti, hogy december hónapban a januári bérek kifizetésére kapnak egy 

normatívát, amiből a bérek mennek. A 7.445.000 Ft 2014 évről jött át, ami az idei költségvetést 

terhelte.   

 

Igari Léna: ha van 2.569.300.000 Ft bevétel és 3.256.799.000 Ft kiadás, akkor a két összeg 

különbözete lesz a költségvetési hiány, ami 687.499.000 Ft lenne. Ennek ellenére az anyagban 

695.283.000 Ft szerepel. Mi az eltérés oka? Haladjanak tovább, de az ülés után kéri, beszéljenek 

róla.  

 

Molnár Enikő: le fogja vezetni a táblázatban foglaltakat.  

 

Sulyokné Guba Judit: további hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki a 2015. évi 

költségvetés módosítását támogatja, 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:  

 

53/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2015. évi költségvetés módosításáról 

 

A Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetés módosítását.  

 

 

 

7. Napirend 

Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: átadja a szót Molnár Enikőnek.  

 

Molnár Enikő: a jogszabályi változások alapján a hivatalban változás történt, az intézmények 

gazdasági feladatait a hivatal látja el, hiszen, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 
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állománya – létszáma nem haladta meg a 100 főt, akkor a gazdálkodását az irányító szerv 

meghatározhatta, hogy külön szervezeti egységet hoz létre erre, vagy a hivatal működésébe 

vonja be. Az intézmények bekerültek a hivatalba, jelenleg így történik a gazdálkodás. Az 

előirányzat összegeit kedvezően próbálták kialakítani. Ez tulajdonítható a befejeződött város 

rehabilitációs pályázatnak is. 78 millió forint került átutalásra útófinanszírozás útján. 2015 

évben a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre kapott támogatást is 

kötelezően felhasználták. Ehhez önerőt is szükséges volt hozzátenni. Az ÁROP pályázat 2015-

ben lezárult. Kedvezően alakult az uszoda energetikai pályázata is. Pozitív eredményeket még 

nem tudnak mondani, 2016-ban lehet majd látni azt, hogy mennyi a megtakarítás. 

 

Sulyokné Guba Judit: a 8. oldalon található, hogy a működési célú átvett pénzeszköz 45,84 

%-ban teljesült az előirányzathoz képest. Ez mit jelent? 

 

Molnár Enikő: ez a működési célú pénzeszközátvétel elmaradt, mivel az önkormányzat 

bankszámlájára nem érkezett meg a MÁV-val kötött szerződés. Volt egy szerződés, mely 

alapján a MÁV területeinek tisztántartását a BGSZ látja el. Ez a pénz nem érkezett meg. A 

feladatot a BGSZ teljesítette. Jelzi, hogy az idén már időarányosan megérkezett a pénz.  

 

Dr. Bacsárdi József: könyvvizsgálói jelentés készült mindkét előterjesztésről és mindkét 

előterjesztést támogatta a könyvvizsgáló. 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki Bicske Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja, 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:  

 

54/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság Bicske Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

 

8. Napirend 

A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: már régóta van tervben egy helyi rendészeti szerv létrehozása Bicskén. A 

fő gond az, hogy a hivatal állománya, apparátusa nem közterületen működik. Hiányzanak azok 

a kollégák, akik képesek arra, hogy közterületeken járőrözzenek, közterületeket figyeljék, 
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felszólításokkal éljenek a szabálytalankodókkal szemben. Jelenleg a kollégák akkor mennek ki 

a helyszínre, ha hívják őket. Ez nem jelenti azt, hogy folyamatos járőrözést tudna a hivatal 

biztosítani. Többször előfordult, hogy kellett volna a folyamatos jelenlét. Példaként említi a 

tűzgyújtást, a szemétlerakást. Ha lenne több olyan kolléga, akik ezeket a feladatokat elláthatnák, 

figyelnének, monitoroznának, akkor ezeket a feladatokat is el tudnák látni. Az előterjesztésben 

két fő mezőőr és két fő közterület felügyelőre tett javaslatot. Ennek oka az, hogy párban 

működjenek együtt a hatósági személyek. A párok úgy néznének ki, hogy egy közterület 

felügyelő és egy mezőőr. Így lehetne a közterületeken, illetve a külterületi részeken is 

beavatkozni, járőrözni jogszerűen. Mind a két hatósági személynek meg van a saját feladatköre. 

A közterület felügyelő a közterületekkel tud foglalkozni, a mezőőr a külterületeken tud 

tevékenykedni. Ha ketten járőröznek, akkor egymást erősítve, egymás munkáját segítve 

mindegyik településrészen jelen lennének. Ezek a személyek a hivatal állományába 

tartoznának, nem külön intézménybe. 4 fővel nem érdemes intézményt alakítani. A szomszédos 

kis sárga épületet lehetne kialakítani egy irodahelyiségnek. Sőt, a rendőrségről a kamerákat is 

be lehetne hozni oda a folyamatos megfigyelés érdekében. Költségekkel jár az ilyen típusú 

szervek létrehozása. A Magyar Állam nem finanszírozza a közterület-felügyelet létrehozását, 

ezt az önkormányzat saját büdzséjéből kell megelőlegeznie. A mezőőrre van támogatása az 

államnak 90.000 Ft/hó/fő összegben, illetve a mezőőrség kialakítására ad az állam támogatást. 

 

Sulyokné Guba Judit: egy vagy két főre?  

 

Dr. Bacsárdi József: amennyit szeretnének. A 90.000 Ft/hó/fő egy főre értendő. Két fő esetén 

180.000 Ft/hó/fő. Ami gátolja az ilyen terveket az az, hogy nincs elég szakképzett ilyen típusú 

munkaerő. Budapest elszívja a jó munkaerőt, ezért elég nehéz találni. Meg kell próbálni ilyen 

jó munkaerőt szerezni, hiszen ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a településen rend legyen 

minden szempontból. Cél, hogy a hatósági személyek, akik ezeket a munkákat végzik, ne a 

büntető hatóság képét erősítsék, hanem a szolgáló hatóság képét. Ne büntessenek, hanem 

segítsék, támogassák a lakosságot. Nem az a cél, hogy bírságoljanak, hanem az, hogy segítsék 

a lakosokat, illetve azt, hogy a közterületeken rend legyen, és ne legyenek a külterületek 

hulladéklerakó helyek.   

 

Igari Léna: van egy vadásztársaság Bicskén, akik vállalnának akár társadalmi munkában is 

mezőőri tevékenységet.  

 

Dr. Bacsárdi József: erre nincs lehetőség. A mezőőr hivatalos személynek minősül, bent kell 

lennie a hivatalban. Hivatalos személyként kell eljárnia.  

 

Igari Léna: tehát arra nincs lehetőség, hogy félállásban vagy társadalmi munkában végezzék a 

feladatot.  

 

Dr. Bacsárdi József: félállásban lehet a munkát végezni, bár ez nem hatékony. Az nem 

lehetséges, hogy társadalmi munkában legyen valaki mezőőr. Ha önkéntes munkát vállaló 

személyek, akkor a későbbiekben a mezőőrökkel lehetne felvenni a kapcsolatot. A mezőőr a 

mezőkön intézkedhet.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: valamilyen járművet is fognak kapni?  

 

Dr. Bacsárdi József: nem számolt járművel, de be lehet szerezni. Vannak olyan járművek, 

amelyeket használhatnak.  
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Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a határozati 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:  

 

55/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A bicskei önkormányzati rendészet létrehozásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a bicskei önkormányzati rendészet 

létrehozását.  

 

 

9. Napirend 

A 2016. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: a Pedagógus Nap június 3-án a Báder Fogadóban kerül megrendezésre, 

felszolgáló jellegű a vacsora. Kéri, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele a 18 órai kezdés 

időpontja. 450.000 Ft fedezet szerepel a határozati javaslatban, keretjelleggel. A köznevelési 

intézményekben egykor dolgozó nyugdíjas pedagógusok és aktív pedagógusok kapnak 

meghívást. A Bicskei Egységes Művelődési Központot és Könyvtárat a rendezvény 

lebonyolítására felkérik. Két kitüntetett van. Egy óvónő és egy pedagógus hölgy.  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:  

 

56/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről  
 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a 2016. évi Pedagógus Nappal összefüggő 

kérdésekről szóló határozatot azzal, hogy a 18 órai kezdés időpontja kerüljön feltüntetésre.  
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10. Napirend 

Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

bizottság tagjait, aki az Orvosi Ügyelet munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja, 

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:  

 

57/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Szakmai beszámoló az Orvosi Ügyelet munkájáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság az Orvosi Ügyelet munkájáról szóló szakmai beszámolót 

elfogadásra javasolja.  

 

 

11. Napirend 

Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a kérdéseket, észrevételeket. A beszámolóban azt látja, hogy 

300.000 Ft összeg felhasználására került sor, mely összeg a Bicskei Tanuszodának nyújtott 

támogatás az úszásoktatásra és egyéb sportcélú tevékenységekre. Volt-e nevesítve az összeg 

vagy egy összegben került átutalásra? Kéri, hogy nézzenek utána.  

 

Molnár Enikő: a testületi ülésre megnézik.  

 

Sulyokné Guba Judit: hozzászólás hiányában kéri a bizottság tagjait, aki a Bicske Város 

Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolóját támogatja, 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:  
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58/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 2015. évi beszámolóját 

elfogadásra javasolja.  

 

 

12. Napirend 

Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Dr. Bacsárdi József: szeretnének a jelenlegi 5 közalapítványból néhányat összevonni. Az 

adminisztrációs munka kevesebb lenne, viszont a feladatok megmaradnának, lehet, hogy még 

bővülnének is.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: milyen alapítványokat szeretnének?  

 

Dr. Bacsárdi József: a tervek szerint a cigányságért közalapítvány megmaradna és talán a 

másik négy alapítványból lenne egy alapítvány.  

 

Igari Léna: az adó 1%-ból befolyó támogatásokat hogyan fogják tudni arányosítani? Lehet, 

hogy a Csokonai Vitéz Mihály Iskolában tanuló diákok szülei elszántan támogatják az oktatási 

célok megvalósítását, de nem biztos, hogy a sport támogatására szánnák az 1%-ot.  

 

Sulyokné Guba Judit: lehet, hogy egy alapító okirat módosítással az iskolához kellene 

delegálni a többi közalapítványt.  

 

Dr. Bacsárdi József: erre nincs lehetőség.  

 

Sulyokné Guba Judit: a zeneiskolának is van önálló alapítványa. Lehet, hogy nem 

közalapítványként kellene működnie.  

 

Dr. Bacsárdi József: 2006-tól nem lehet létrehozni közalapítványt. Az alapítványokat csak 

össze lehet vonni és meg lehet szüntetni.  

 

Sulyokné Guba Judit: nem érzi indokoltnak úgy összevonni, hogy az 1-es iskola 

közalapítványa is bekerüljön a közösbe, úgy, hogy az még működik is.  

 

Igari Léna: a Batthyány, a sportért és a művelődési közalapítvány összevonása nem okozhat 

olyan nagy problémát. Az iskola esetében viszont az 1% sokat jelent.  

 

Sulyokné Guba Judit: esetleg meg kell szüntetni a közalapítványi státuszt és sima 

alapítványként tudna tovább működni. Ez még a jövő, ez még csak elképzelés. Jó elképzelésnek 

tartja. Kéri a bizottság tagjait, aki a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolóját 

elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  
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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:  

 

59/2016. (IV.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  
 

A Humánerőforrások Bizottság a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2015. évi beszámolóját 

elfogadásra javasolja.  

 

 

13. Napirend 

Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Képviselői bejelentések nem történtek.  

 

 

 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a munkát és a bizottság nyílt ülését 1525 órakor bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

   Sulyokné Guba Judit                   Igari Léna 

a Humánerőforrások Bizottság elnöke        jegyzőkönyv-hitelesítő 


