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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. október 20. 930 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 
Igari Léna bizottsági tag 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor jogi és szervezési referens 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Vincze Erzsébet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

igazgatóhelyettes 

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

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. gazdasági igazgató 

 

 

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

határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Máté János Szilárdot. A kiküldött napirendi 

pontokhoz felvételre javasolja a Bicske Városi Óvoda 2016/17-es nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről szóló előterjesztést. Továbbá javasolja a napirendek 

tárgyalási sorrendjének módosítását. Elsőként tárgyalják a Kapcsolat Központ 2015. évi 

szakmai munkájának értékeléséről, másodikként a Bicskei Egészségügyi Központ által 

elkészített betegelégedettségi kérdőívről, illetve ezt követően a 2016. évi adventi városi 

adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről szóló napirendeket. 

Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot, illetve a napirendet 

elfogadja, jelezze.  
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A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

138/2016. (X.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2016. október 20-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének 

megválasztásáról és a napirend elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárdot, a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

1.) A Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahasználati 

kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Az emlőrák szűrésére indított „Kezedben a sorsod” program népszerűsítését célzó séta 

támogatásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A Bicske Városi Óvoda 2016/17-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

A Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről 

 

Sulyokné Guba Judit: Ismerteti, hogy a Kapcsolat Központ szakmai munkájára vonatkozó 

előterjesztést már a korábbiakban tárgyalták, akkor az intézményvezetője részletes tájékoztatást 

adott számukra. De amennyiben a bizottság tagjainak további kérdései vannak, átadja a szót 

Vincze Erzsébetnek, a Kapcsolat Központ igazgatóhelyettesének. 

 

Vincze Erzsébet: Elmondja, hogy Szabó Ágnes korábban részletesen tájékoztatta a 

Humánerőforrások Bizottságot. 

 

Sulyokné Guba Judit: Amennyiben nincs több kérdése a bizottság tagjainak, szavazásra 

bocsájtja a Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről szóló határozati 

javaslatot.  
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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  

 

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

 

139/2016. (X.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Kapcsolat Központ 2015. évi szakmai munkájának értékeléséről szóló határozati 

javaslatot, miszerint Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében 

eljárva az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2015. évi 

szakmai munkáját eredményesnek értékeli. 

 

 

2. napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

 

Sulyokné Guba Judit: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.  

 

Fritz Gábor: Ismerteti, hogy a legutóbbi Gazdálkodási bizottsági ülésen merült fel annak 

igénye, hogy az Egészségügyi Központ munkatársai állítsanak össze egy betegelégedettségi 

kérdőívet. A bizottság tagjai kérték, hogy a laikus beteg számára könnyen kitölthető, 

egyértelmű, eldöntendő kérdéseket tartalmazzon. Az Egészségügyi Központ munkatársai ezt 

elkészítették, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kéri a bizottság tagjait, hogy 

véleményezzék azt.  

 

Sulyokné Guba Judit: Köszöni a tájékoztatást és megkérdezi Szoboszlai Enikőt, szeretné-e 

kiegészíteni a kérdőívben megfogalmazottakat. 

 

Szoboszlai Enikő: Elmondja, hogy a Gazdálkodási Bizottság és jegyző úr kérésének 

megfelelően elkészítették a kérdőív tervezetét. Hangsúlyozza azt, hogy minden olyan kérdést 

tartalmaz a kérdőív, mely véleményük szerint ez ügyben felmerülhet. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Beszámol arról, hogy az előterjesztés megismerésekor kitöltötte 

a kérdőívet. Véleménye szerint minden olyan kérdést tartalmaz, melyet a szakrendelő 

munkájával kapcsolatban el tud mondani.  

 

Máté János Szilárd: Megkérdezi, hogy megoldható-e, hogy a kérdőív internetes formában is 

kitölthető legyen, hiszen vannak elektronikus kérdőív kitöltési és hozzászólási lehetőségek is.  

 

Szoboszlai Enikő: Ismerteti, hogy az Egészségfejlesztési Iroda rendelkezik egy olyan 

programmal, mely kérdőívek adatainak gyűjtésére, rendszerezésére alkalmas, de annak 
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felhasználását nem javasolja. Elmondja, hogy az külön fejlesztést igénylő program. Elmondja, 

hogy megvizsgálják a lehetőséget. 

 

Sulyokné Guba Judit: Véleménye szerint azt, hogy mely szervezet az, aki kíváncsi a betegek 

véleményére, fel kell tüntetni a kérdőív fejlécében. Illetve, ha az önkormányzat az, aki kíváncsi 

a betegek véleményére, akkor az önkormányzat honlapján, azon belül is az Egészségügyi 

Központ linkjén lehetne elérhetővé tenni a kérdőívet.  

 

Fritz Gábor: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy vannak erre ingyenes megoldások is, melyek 

kérdőív rendszerezésére alkalmasak, például a Google is rendelkezik ilyennel.  

 

Szoboszlai Enikő: Elmondja, hogy utána érdeklődnek.  

 

Sulyokné Guba Judit: Javasolja, hogy a határozati javaslatot a bizottsági vélemény 

kiegészítésével fogadják el. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki így egyetért a határozati 

javaslattal, az jelezze.  

 

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  

 

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

 

140/2016. (X.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Egészségügyi Központ által elkészített betegelégedettségi kérdőívről szóló 

határozati javaslatot, a következő módosításokkal: 

 

1. a kérdéseket feltevő szervezet Bicske Város Önkormányzata legyen 

2. a kérdőív papír alapú kitöltése mellett legyen lehetőség az interneten keresztül történő 

kitöltésre is 

 

 

3. napirendi pont 

2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés összefoglalására. 

 

Fritz Gábor: Ismerteti, hogy Bicskén már hagyománnyá vált az adventi adománygyűjtés. A 

korábbi évekhez hasonlóan Bicske Város Önkormányzata idén is szeretné megszervezni az 

adománygyűjtést a városban élő nehéz sorsú családok, gyermekek megsegítésére. Plakátok 

kifüggesztésével szeretnék népszerűsíteni mindezt. Az adománygyűjtő akció keretében Bicske 

Város Önkormányzata 200.000,- Ft támogatást folyósít az adománygyűjtő számlára, mely a 

2016. évi költségvetésben biztosított. Az önkormányzat felkéri Bicske város lakosságát, és 

vállalkozásait, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az adománygyűjtést. A felajánlott 
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adományok közérdekű kötelezettség vállalásként elszámolhatók, melynek tervezetét az 

előterjesztés tartalmazza. 

 

Sulyokné Guba Judit: Javasolja, hogy az Adventi vásár helyszínén alakítsanak ki egy olyan 

helyszínt, ahol a lakosság az általa felajánlott adományokat leadhatja.  

Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.  

 

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  

 

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

 

141/2016. (X.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről szóló 

határozati javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. egyetért a karácsonyi ajándékozáshoz kapcsolódó adománygyűjtő akció 

meghirdetésével, 

 

2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza az igények összegyűjtésével, 

továbbá a beérkezett adományok szétosztásának megszervezésével, lebonyolításával, 

 

3. a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 200.000,-Ft 

támogatást folyósít, 

 

4. a támogatást a 2016. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére biztosítja, 

 

5. felkéri továbbá Bicske Város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adventi adománygyűjtést, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert az adománygyűjtésre vonatkozó, (közérdekű 

kötelezettségvállalás keretében megvalósuló), jelen határozat 1. számú mellékleteként 

csatolt megállapodás aláírására, 

 

7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli, 

 

8. intézményeink által felkért személyek segítségével történik a csomagolás. 
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A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

4. napirendi pont 

A Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérelméről 

 

Sulyokné Guba Judit: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy a Vértesaljai Református Egyházmegye azzal a kéréssel fordult 

a képviselő-testület felé, hogy az Egyházmegye lelkészei és családjaik kedvezményesen 

vehessék igénybe a Tanuszoda szolgáltatásait. A kedvezmény mértéke a közszférában használt 

díjtételeket jelenti. Az egyházmegye tájékoztatása szerint a megye északi részén szolgálók 

vennék igénybe a bicskei tanuszoda szolgáltatásait, amely körülbelül 15 családot érint. A 

határozati javaslat a Bicskei járás területén szolgáló lelkészek és családtagjai számára javasolja 

a kedvezmény megállapítását. Ismerteti, hogy a rokon alatt a Ptk. által meghatározott közeli 

hozzátartozót kell értik. Elmondja továbbá, hogy kizárólag az uszoda használatra vonatkozóan, 

és az időintervallum a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan került meghatározásra a kedvezmény.  

 

Sulyokné Guba Judit: Köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy nem javasolja, hogy a közeli 

hozzátartozók számára is biztosítsák a kedvezményes uszodahasználatot, mert az a közszféra 

dolgozóival szembeni egyenlőtlenséget jelentene. A közalkalmazottak családjai sem vehetik 

kedvezményesen igénybe az uszoda szolgáltatásait. Megkéri a bizottság tagjait, mondják el 

véleményüket. 

 

Máté János Szilárd: Jelzi a jelenlévők számára, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván 

állást foglalni. 

 

Fritz Gábor: Felhívja a bizottság tagjainak figyelmét, hogy először Máté János Szilárd 

kizárásáról kell dönteniük.  

 

Sulyokné Guba Judit: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a kizárásról. 

 

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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

142/2016. (X.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Döntés személyes érintettség miatt a szavazásból történő kizárásról 

 

A Humánerőforrások Bizottság a Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes 

uszodahasználati kérelméről szóló szavazásából Máté János Szilárd képviselőt személyes 

érintettség miatt kizárja.  

 



7 
 

 

Sulyokné Guba Judit: Javasolja, hogy a határozati javaslatot módosítással fogadják el, vegyék 

ki a Ptk. szerinti közeli hozzátartozókra vonatkozó részt. 

Felkéri a jelenlévőket, hogy szavazzanak a Vértesaljai Református Egyházmegye 

kedvezményes uszodahasználati kérelméről. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: 1 fő  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

143/2016. (X.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati 

kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Vértesaljai Református Egyházmegye kedvezményes uszodahasználati kérelméről 

szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

 

valamennyi, a Vértesaljai Református Egyházmegye területén, a Bicskei járásban szolgáló 

lelkész számára, munkáltatói igazolás alapján, a 124/2012. (IV.26.) számú képviselő-testületi 

határozat 3. pontjában szereplő 029 jegytípusra vonatkozó díjtételt kell alkalmazni a Tanuszoda 

kizárólag úszásra vonatkozó igénybevételekor a 2016-2017 tanévben. 

 

 

5. napirendi pont 

Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahasználati 

kérelméről  

 

Sulyokné Guba Judit: Ismerteti, hogy a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon a hagyományokhoz 

híven idén is megrendezi 2016. november 12-én 9-12 óra között a gyermekotthonok közötti 

úszóversenyt. Az uszoda térítésmentes használatához kérik a képviselő-testület engedélyét. 

Kéri a bizottság tagjait, hogy támogassák a határozati javaslatban foglaltakat. 

 

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  

 

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

 

144/2016. (X.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 
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Tárgy: Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes 

uszodahasználati kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola térítésmentes uszodahasználati 

kérelméről szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. térítésmentes uszodahasználatot biztosít a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános 

Iskola által szervezett úszóversenyen résztvevők számára a Bicskei Tanuszodában 2016. 

november 12. napján 9:00-12:00 óra között, 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes uszodahasználati szerződés aláírására. 

 

 

6. napirendi pont 

Az emlőrák szűrésére indított „Kezedben a sorsod” program népszerűsítését célzó séta 

támogatásáról  

 

Sulyokné Guba Judit: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy a „KEZEDBEN A SORSOD” - SÉTA A MELLRÁK ELLEN 

elnevezésű rendezvény a mammográfiás szűrővizsgálatot népszerűsíti Bicskén. A 

rendezvényen, mivel az emlőrák elleni jelképek színe a rózsaszín, ilyen színű lufik, sálak, 

szórólapok kerülnek kiosztásra. A rendezvény becsült költsége 150.000.- forint. A 

rendezvénnyel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az időben észrevett daganatos 

elváltozások jelentős része gyógyítható. Ismerteti, hogy a szűrőbusz a polgármesteri hivatal 

udvarán lesz.  

 

Sulyokné Guba Judit: Beszámol arról, hogy a korábbi években megrendezésre került hasonló 

rendezvény is jól sikerült, és a levelek kézbesítése már megkezdődött. Megkérdezi, hogy van-

e valakinek kérdése, hozzászólása. Hozzászólás hiányában, kéri, hogy aki támogatja a 

rendezvény megszervezését, jelezze.  

 

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  

 

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

 

145/2016. (X.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az emlőrák szűrésére indított „Kezedben a sorsod” program népszerűsítését célzó 

séta támogatásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja az emlőrák szűrését népszerűsítő „Kezedben a sorsod” – séta a mellrák ellen 

elnevezésű rendezvény támogatásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

a „Kezedben a sorsod” - séta a mellrák ellen elnevezésű rendezvény lebonyolításához 

keretjelleggel 150.000,- Forint támogatást nyújt a rendezvényt népszerűsítő szórólapok, 

plakátok, sálak, lufik és egyéb népszerűsítő termékek beszerzéséhez az önkormányzat  

2016. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére. 

 

 

7. napirendi pont 

A Bicske Városi Óvoda 2016/17-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: Felkéri Bicske Város jegyzőjét az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy jogszabály kötelezi a köznevelési intézményt, hogy munkatervét 

készítse el, melyet a Bicske Városi Óvoda meg is tett. A munkaterv elkészítéséhez az 

intézményvezető kikéri a fenntartó, valamint az óvodai szülői szervezet véleményét is. Felkéri 

a bizottság tagjait, hogy fogalmazzák meg véleményüket az óvoda 2016/2017 évi munkatervére 

vonatkozóan. 

 

Sulyokné Guba Judit: Köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy az intézmény 

alapdokumentumai közé tartozik a házirend, SZMSZ, pedagógiai program és a munkaterv is. 

Az első háromban, ha valamilyen változás történik, akkor az intézmény vezetőségének 

véleményeztetnie kell, el kell fogadtatnia azt a fenntartóval, diákönkormányzattal, intézményi 

tanáccsal, nevelőtestülettel. A munkatervet pedig minden évben tárgyalják. A munkaterv a 

három tagóvodára vonatkozóan külön-külön került elkészítésre. Véleménye szerint precíz, 

pontos adatokat tartalmazó dokumentum került benyújtásra. Javasolja a bizottság tagjainak, 

hogy fogadják el a benyújtott munkatervet. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 

észrevétele.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Véleménye szerint is szépen felépített anyagról van szó.  

 

Sulyokné Guba Judit: Kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a munkaterv elfogadását, 

jelezze.  

 

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  

 

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

 

146/2016. (X.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Bicske Városi Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

képviselő-testülettől átruházott hatáskörben véleményezési jogkörében eljárva a Bicske Városi 

Óvoda 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 

 

 

Határidő: 2016. október 30. 

Felelős: a bizottság elnöke 

 

 

 

Sulyokné Guba Judit: Megköszöni a jelenlévők munkáját és 1005 órakor bezárja az ülést. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

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

 


