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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. június 27. 1345 óra  

  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Igari Léna bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Iványi Ferencné képviselő 

 

 

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

határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőként Igari Lénát javasolja. Javasolja az óvoda 

vezetőjének beszámolóját, az augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről szóló napirendet és az 

önkormányzati rendezvényekről szóló beszámolót elsőnek tárgyalni. Kéri a bizottság tagjait, 

aki a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot, illetve a napirendet a javasolt tárgyalási formában 

elfogadja, jelezze.  

 

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

 

78/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. június 27-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról 

és a napirend elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság Igari Lénát, a Humánerőforrások Bizottság tagját jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

 

1) Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről  

Előterjesztő: polgármester 

 

2) A 2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  
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Előterjesztő: polgármester 

 

3) Tájékoztató a 2016. július-szeptember tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről (szóbeli előterjesztés) 

 

4) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester  

 

6) Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

7) A 2016. évi költségvetés módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

8) A szociális rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

9) Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

10) A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

11) Képviselői bejelentések 
Előterjesztő: polgármester 

 

  

1. Napirend 

Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: átadja a szót Iványi Ferencnének.  

 

Iványi Ferencné: több dolog sem került be a beszámolóba, mivel ez az önkormányzat 

minőségirányítási szempontjából pontok szerinti kérdésekre adott választ. Kiegészítésképpen 

fontos lehet, hogy a virágos és esztétikus városkép kialakítása végett részt vesznek azokon a 

programokon, amelyeket a város szervez. Nemcsak a Kakas utcai, József Attila utcai, hanem 

az Árpád utcai épület előtt is igyekeztek virágos környezetet biztosítani. Jelzi, hogy a mai napon 

egy német nemzetiségi óvodapedagógust sikerült felvenni, így a törvényes előírást tudják 

biztosítani. A felvett kolléganőnek úszóedzői végzettsége is van, ami nagyon jelentős lehet a 

foglalkozások miatt.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a kérdéseket.  
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Dr. Báderné Lovas Katalin: mindig azzal küzdenek, hogy nincs elegendő fejlesztőpedagógus. 

Az óvodában elég fejlesztőpedagógus van?  

 

Iványi Ferencné: 2011-ben, az átalakítás évében egy kedvező helyzet volt az óvodában, mert 

két fejlesztőpedagógus is bevállalta ezt a feladatot. A József Attila utcai oviban és az Árpád 

utcai oviban 10 csoportot látnak el a fejlesztéssel. A Kakas óvodában is egy kolléga látja el a 

feladatot. A gyógypedagógiai ellátás időnként nehézséget okoz. Többféle sajátosságú 

kisgyermeket látnak el. Félve néz a jövő elé. Most már jelentkezett a mini csoportba olyan 

gyermek, aki halmozottan sajátos nevelési igényű. Jelenleg három pici jelentkezett az óvodába. 

Jó irányba fordult el a környezeti hozzáállás. A betegséget eddig az óvodában kellett kezeltetni. 

Több sajátos nevelési igényű gyermek lesz, azonban, ha minél előbb elkezdik a gondozást, 

fejlesztést, csak jó a picinek.  

 

Igari Léna: a pedagógus minősítése programról szeretne többet tudni.  

 

Iványi Ferencné: ez egy olyan pályázati eljárás volt, amiben minden résztvevőnek 

tesztmennyiségeket kellett kitölteni. Olyan kérdésekre kellett válaszolni, hogy mi az, amit 

támogat, mi az, amit szakmailag indokolnak tart. Több kérdés sorban a szakmai tudása alapján 

állást foglalt. Több olyan tesztsor volt, ami a későbbiekben könnyíti a kollégák életét.  

 

Igari Léna: erre nyert-e valami összeget az óvoda? Díjazásban részesültek-e a kollégák?  

 

Iványi Ferencné: két munkatárs nyert lehetőséget a részvételre. A jutalma ennek az volt, hogy 

elkészítette a kolléga a mesterprogramját. A pályázat nyereménye 70.000 Ft tulajdonképpen az 

volt, hogy a mesterpedagógus címet megnyert a két pedagógus. A mesterprogramban 

vizsgáztak a kollégák.  

 

Igari Léna: mielőtt mesterpedagógussá válik egy óvónő, neki ez 70.000 forintjába kerül?  

 

Iványi Ferencné: van egy jó pár előfeltétele a mesterpedagógussá válásnak. Hány évet 

dolgozott, milyen iskolát végzett, milyen speciális feladatokat kell még ellátnia az óvodában. 

Ezt követően van lehetőség a mesterpedagógus cím elnyerésére.  

 

Igari Léna: hosszú távon ez milyen előnyökkel jár?   

 

Iványi Ferencné: a mesterpedagógus címmel 2016. januárjától ezt a fokozatot viselheti és 

hozzá tartozó bért kapja a két kolléga.  

 

Igari Léna: az oda járó gyerekek szülei fogják érzékelni ennek a procedúrának az előnyeit.    

 

Iványi Ferencné: bízik benne. 1-2 éven belül kell mutatkoznia. Ezt ellenőrizni is fogják.  

 

Sulyokné Guba Judit: a 7. oldalon található tervprogram felülvizsgálatát említi.  

 

Iványi Ferencné: harmadik éve már a 2,5 évesek is beléphetnek az óvodába akkor, ha a 

harmadik életévesek betöltötték az óvoda férőhelyeinek nagy részét és a maradék férőhelyekre 

a 2,5 évet betöltött kisóvodások érkezhetnek. Egy anyagrész beépült a pedagógiai programba 

ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban.  
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Igari Léna: az iskolai szünet megkezdésekor már jelezték az óvodában is, hogy nem megy a 

gyerek, amit eddig tudomásul is vettek. Mi az oka annak, hogy kérvényt kell beadni jelenleg?  

 

Iványi Ferencné: törvényi változás történt. A távolmaradást engedélyezni kell. Az állami 

normatívával el kell számolni.  

 

Igari Léna: a maga részéről úgy érezte, hogy kérvényt kell benyújtania.   

 

Iványi Ferencné: el kell kérni a gyereket az óvodától. Ha nem akarja óvodába hozni a szülő a 

gyereket, akkor azt igazolni kell az óvodának.  

 

Igari Léna: arról van szó, hogy nem kívánja igénybe venni az óvoda szolgáltatását.    

 

Iványi Ferencné: kiíratni lehet, de akkor is igazolni kell.  

 

Igari Léna: a megfogalmazásra gondolt.  

  

Iványi Ferencné: ugyanúgy, mint az iskolában, ha hiányzik a gyerek, azt igazolni kell. Az 

óvodának erről hivatalos igazolást kell adni. Egy integráltan működő intézményt kell 

fenntartaniuk. Nem mindenki figyel oda erre. Az alap az, hogy a gyermek minden nap ott legyen 

az óvodában.  

 

Sulyokné Guba Judit: a 13. oldalon található az óvodások utókövetői táblája. Érdekes 

számsort mutat a táblázat. A kilépő óvodások iskolaválasztását mutatja a táblázat. Évek óta 

probléma, hogy a Csokonai Iskolában csökken a létszám, mert a Szent László Iskolába viszik 

át a gyerekeket.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: azt ne felejtsék el, hogy 33 főből 26 fő testvér. Csak 4 új gyermek 

ment az iskolába.  

 

Iványi Ferencné: az arány az megmaradt. Kb. 20 fő a környező településekre megy.  

 

Némethné Horváth Nikolett: a Kossuth Zsuzsa nevelési intézménybe menő gyermekek 

helyben élnek?  

 

Iványi Ferencné: a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon létszáma évről-évre emelkedik. Ott vannak 

a szakemberek. Kis létszámú osztályok vannak és nagyon jó a gyermekekre a felzárkóztató és 

fejlesztő szerep. 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a beszámolót, 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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79/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott 

döntési hatáskörében eljárva 

 

1. elfogadja az óvoda vezetőjének a Bicskei Városi Óvoda 2015/2016 nevelési évet záró 

beszámolóját 

2. felkéri a BVÓ vezetőjét, hogy évente egy alkalommal, a nevelési évről történő 

beszámolóját minden év október 31-ig készítse el és nyújtsa be a bizottság részére. 

 

Határidő: 2016. július 1. 

Felelős: Polgármester  

 

 

2. Napirend 

A 2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: a bizottság látja a programokat.  15 órakor kezdődnek a programok a 

főzőversennyel. Javasolja, hogy az úszóverseny kerüljön törlésre a programok közül. A népi 

játékpart felől érdeklődik Nagyné Szita Erzsébettől.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: a Szélkakas Hagyományőrző Kompánia jön, illetve Tulipán Népi 

Bábszínházpark jön. A Csalafintaságok a Csalitosban bábelőadás lesz. A délelőtti programok 

hangosítása az intézményé, a délutáni hangosításhoz egy cég kerül felkérésre. A költségvetéssel 

kapcsolatban elmondja, hogy a városi ünnepségek fedezetét az önkormányzat biztosítja. 

500.000 Ft-ot tudnak biztosítani. A hangosítás 300.000 forintba kerül. A költségeket a 

testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos rendezvények növelik a költségeket, illetve növeli 

még a tűzijáték, illetve a főzőverseny. A tűzijátékot nagyon szeretik, és nagyon várják. 22 

órakor kezdődik a tűzijáték. A csapi gyerekek feljönnek Bicskére, ahol egy közös dalt adnak 

elő közösen a bicskei gyerekekkel. Vacsora és tűzijáték után indulnak haza Csapra. Több 

program fonódik össze. Ismét egy új testvérvárosi kapcsolat fog létrejönni ezen a napon.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja az augusztus 20-i programot azzal, 

hogy az úszóverseny kerüljön törlésre, 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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80/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: 2016. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a 2016. augusztus 20-i ünnepség 

előkészítéséről szóló határozati javaslatot azzal, hogy az úszóverseny kerüljön törlésre a 

programok közül.  
 

 

3. Napirend 

Tájékoztató a 2016. július-szeptember tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: átadja a szót Nagyné Szita Erzsébetnek.   

 

Nagyné Szita Erzsébet: zajlanak a táboroztatások a művelődési központban, a könyvtárban és 

Zánkán is. Július 1-jén zárul a Huncutka mesetábor. Július 2-án kerül sor a Nyugdíjas Barátság 

Klub ünnepi kistérségi programjára. Július 4-től indul a cimboratábor, mely egy hétig tart. Július 

9-én a Fesztivál Fúvószenekar szabadtéri koncertjére kerül sor a Kastély parkban. A következő 

héten hétfőn indul a cimboratábor második hete. Ugyanezen a héten július 14-én Csere 

Tímeának nyílik kiállítása a művelődési központban. Július 16-án folytatódnak a kastélyestek. 

Oláh Szabolcs ad ezen a napon koncertet. Július 25-én kamasz cimboratáborra kerül sor. 

Júliusban és augusztusban a könyvtár is és a művelődési központ is szombaton és hétfőnként is 

zárva tart. A művelődési központ természetesen rendezvénytől függően kinyit. A könyvtár 

augusztus 20-tól zárva lesz. Augusztus 6-án folytatódnak a kastély estek. Augusztus 11-én 

kiállítás nyílik Farkas Józsefné festményeiből. Augusztus végén kezdődik a készülődés a 

kertbarátok őszi kiállítására. Szeptember 1-3 között lesz a hagyományos kertészeti kiállítás. 

Szeptember 19-től kezdődnek a népmesehetek az intézményekben. Szeptemberben 

újraindulnak a klubok, csoportok, szakkörök és tanfolyamok. Szeptember 24-én vagy október 

1-jén kerül sor a Szent Mihály napra. A végleges dátumot még nem tűzték ki, ezt még 

pontosítani szükséges.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást.  

 

 

4. Napirend 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: az előterjesztés már volt a bizottság előtt. A módosításra azért van 

szükség, hogy lehetőséget kapjanak a helyi vállalkozók a költségelvű bérlakások 

vonatkozásában arra, hogy pályázhassanak a bérlőkijelölési jogra. Jelenleg erre csak a piaci 

alapú bérlakások esetében van lehetőség. A rendelet adja meg az alapot arra, hogy 

bérlőkijelölési joggal szerezzenek meg egy bérlakást Bicskén saját dolgozójuk számára. A 

rendelet-tervezetet társadalmi véleményeztetésre bocsátották.  
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Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a rendelet-tervezetet, jelezze.  

 

Az elfogadott döntés:  

 

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: 3 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

81/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 

7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja.  

 

 

5. Napirend 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről  

Előterjesztő: polgármester  

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: ezt a rendeletet is tárgyalta már tárgyalta a képviselő-testület. Kötelező 

rendeletet alkotni arról, hogy szeretne az önkormányzat este 10 órától, reggel 6 óráig zárva 

tartás vonatkozásában rendelkezést kibocsátani. Ezen rendelet nemleges rendelet lenne, ugyanis 

jelenleg nincsenek meg azok az eszközök, amivel ilyen típusú döntést be lehetne tartatni a 

lakossággal. A Gazdálkodási Bizottság kérte, hogy amennyiben a közterület-felügyelet létrejön 

Bicskén, érdemes megvizsgálni, hogy kell-e tényleges rendeletet alkotni ebben a tárgykörben. 

A Kormányhivatal elvárása a rendeletalkotás.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja 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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82/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Az üzletek működésével és éjszakai nyitva tartásával összefüggő kérdésekről 

 

A Humánerőforrások Bizottság az üzletek működésével és éjszakai nyitva tartásával 

összefüggő kérdésekről szóló rendelet módosítását elfogadásra javasolja.  

 

 

6. Napirend 

Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: ez a rendelet-tervezet több alkalommal került a bizottság elé. A mezőőri 

járulékkal kapcsolatban hozták vissza a bizottság elé az anyagot. Két körös rendeletről van szó. 

Májusban támogatta a társadalmi véleményeztetést a testület. Lehetőség van arra, hogy a 

képviselő-testület az 500 Ft/hektár mezőőri járulékot megállapítsa. Január 1-től kerülne sor a 

bevezetésre. A toborzással kapcsolatban gondok vannak. Nem nagyon van jelentkezés. A 

Szuperinfó újságban is fognak felhívást közzétenni. Ha nem találnak embert, akkor kénytelenek 

lesznek tanulmányi szerződést kötni és így betöltetni az állásokat.  

 

Igari Léna: az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel kapcsolatos megállapodás felől 

érdeklődik.   

 

Dr. Bacsárdi József: ez a megállapodás megkötésre került a Fejér Megyei 

Rendőrkapitánysággal. Erre vonatkozóan április végén megküldésre került a megállapodás 

tervezete a rendőrségnek. Ezután került sor az aláírásra. Kizárólag megállapodás birtokában 

lehet elindítani a rendészetet.  

 

Igari Léna: milyen jogkörökkel fog eljárni a közterület-felügyelő az iskolát kerülő gyerekekkel 

szemben.  

 

Dr. Bacsárdi József: Gyámhatósági jogkör. Amennyiben a közterület-felügyelő látja, hogy a 

gyermek cselleng, jelezheti a rendőrségnek, illetve a nevelési intézménynek. A szülők 

szabálysértési eljárás alá vonhatók.  

 

Sulyokné Guba Judit: milyen végzettségre van szükség?  

 

Dr. Bacsárdi József: érettségi kell, illetve OKJ-s képzés. Egy tanfolyamot kell elvégezni 

hozzá. Nem egyszerű a feladat. Tudni kell azt, hogy kit-mikor lehet előállítani. Lehetőség van 

arra, hogy fegyvert, vagy gumibotot használjon a közterület-felügyelő. Nagyon sok olyan 

kényszerítő eszközt használhat, aminek a használatát tudni kell ahhoz, hogy jogszerűen tudjon 

eljárni. Amennyiben jogszerűtlenség felmerül, akkor a rendőrkapitányság vizsgálja ezt ki.  

 

Sulyokné Guba Judit: érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az önkormányzat beiskolázza 

ezeket az embereket, és tanulmányi szerződést kötne velük.  

 

Dr. Bacsárdi József: ezt mondta. A köztisztviselői léthez kell az érettségi.  
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Némethné Horváth Nikoletta: érettségizett fiatalokat jobban találnak.  

 

Dr. Bacsárdi József: bízik abban, hogy a Szuperinfó újságban feladott hirdetés után találnak 

embereket.  

Igari Léna: a mezőőri képzettséget adó oktatás hány éves?  

 

Dr. Bacsárdi József: kb. 6 hónap. Néhány száz ezer forintos költségről lehet szó. A tanulmányi 

szerződés megkötése után valószínű megtérül a befektetés. A gazdák is támogatják, hogy 

legyen mezőőri szolgálat.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri bizottság tagjait, aki támogatja 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:  

 

83/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicskei önkormányzati rendészet kialakításáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság a mezőőri járulékról szóló önkormányzati rendeletet 

elfogadásra javasolja. 

 

 

7. Napirend 

A 2016. évi költségvetés módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: az elmúlt időszak döntéseit kell rendeletbe foglalni. A rendeletben 

megtalálható, hogy melyik előirányzatok módosításáról van szó.  

 

Molnár Enikő: az előirányzat növekedése többnyire a tavaly elnyert pályázatokból adódik, ami 

elszámolásra került. A fennmaradó összegeket kapták meg az évben, melyet szükséges a 

költségvetésen átvezetni. Az állami támogatás többnyire a bérkompenzáció és a szociális, 

illetve a kiegészítő támogatások. A telekadóból folyt be egy kevés pénzösszeg, mellyel 

megemelték az előirányzatot. A Bicskei Napokra érkeztek támogatások. Gépjármű eladásából 

származó bevétel is volt – a Bicskei Gazdasági Szervezetnél. A pénzmaradványt táblázatba 

foglalták. Az önkormányzatnál elvonás történt. Az idegen pénzeszközöket nem kell igénybe 

venni. Az adó túlfizetésekre gondol, melyek nem bevételek.   

 

Igari Léna: a gépjármű értékesítésből származó bevételről érdeklődik.  
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Molnár Enikő: a Bicskei Gazdasági Szervezet cserélt be egy traktort. A beszámított és a vételi 

ár közötti különbséget kellett kifizetni. Technikai átvezetésről van szó. A kiadási oldalon, a 

beruházások között szerepel.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló 

rendelet-tervezet támogatja, 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: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

84/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. évi költségvetés módosításáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja.  

 

 

8. Napirend 

A szociális rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Dr. Bacsárdi József: alapvetően a módosítások pontosítások. Több pontot érint a módosítás. 

A tüzelőanyagra vonatkozóan változott a rendelet. Szeretnék úgy elbírálni és kiszállíttatni a 

tüzelőanyagot, ahogy beérkeztek a kérelmek. Sorrendiséget állítottak fel. A települési 

tanulmányi támogatások vonatkozásában került sor arra, hogy a határidő módosult július 1-re. 

A gyógyszerellátással kapcsolatban nem kérnek igazolást a gyógyszerésztől. A változások 

segítik a jogalkalmazást. Nem változnak meg a lakosok ellátásának hozzáférését érdemben.  

 

Fritz Gábor: az új normaszövegnek megfelelően változott a rendelet.  

 

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

rendelet módosítását, 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: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  
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85/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A szociális rendelet módosításáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

szóló 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja.  

 

9. Napirend 

Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti jogviszonyáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: a pályázat kiírásáról kell dönteni. A mellékletben megtalálható a kiírás 

szövege. Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért a pályázat kiírásával, 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:  

 

86/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Pályázat kiírása az Akácfa utca 1/F 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára 

A Humánerőforrások Bizottság az Akácfa utca 1/F. 1. ajtó alatti költségelvű lakás bérleti 

jogviszonyára pályázat kiírásáról szóló határozatot elfogadásra javasolja.  

10. Napirend 

A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: 8 millió forint a mérleg fő összege. 19 ezer forint a veszteség. Kéri a 

bizottság tagjait, aki elfogadja a beszámolót, 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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87/2016. (VI.27.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány 2015. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló 

Közalapítvány 2015. évi beszámolóját.   

11. Napirend 

Képviselői bejelentések 
Előterjesztő: polgármester 

 

Bejelentések nem történtek.  

 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a munkát és a bizottság zárt ülését 1445 órakor bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

   Sulyokné Guba Judit      Igari Léna 

a Humánerőforrások Bizottság elnöke   jegyzőkönyv-hitelesítő 


