
JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. február 21. 1400 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Igari Léna bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Szeretném üdvözölni a bizottság tagjait, a hivatal 

dolgozóit és természetesen a meghívott vendégünket. Megállapítom, hogy bizottságunk 4 

fővel határozatképes és felkérem a jegyzőkönyv-hitelesítésre Igari Léna képviselőtársamat. A 

meghívóban található napirendi pontokat a bizottság tagjai megismerték, úgyhogy kérem 

szépen, hogy aki a napirendi javaslattal, illetve a fent említett határozatképességgel és 

jegyzőkönyv-hitelesítéssel egyetért, az kérem szépen, hogy most jelezze. Köszönöm szépen. 

 

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:  

 

 

13/2017. (II.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. február 21-i soros, 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.) Dr. Hadnagy Réka háziorvos - házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződésének 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 



 

2.) Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola-egészségügyi 

feladatellátás – jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2017. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Az EFOP-2.2.19-17 pályázaton való részvételről (Járóbeteg szakellátó szolgáltatások 

fejlesztése) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) „Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bejelentések 

 

 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Azt javaslom, hogy a meghívóban szereplő 

sorrendben haladjunk végig az előterjesztéseken.  

 

1.) Napirendi pont 

Dr. Hadnagy Réka háziorvos - házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződésének 

jóváhagyásáról 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Kérem szépen jegyző urat, hogy egy pár mondatban 

vezesse fel az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző: Köszönöm szépen. A szerződés felülvizsgálatára három ok miatt került 

sor. Az első ok a pontosítás. Egyrészt ugye szerződésben még - ez egy régi 2012-es szerződés 

- Bicske Város Önkormányzata szerepel fenntartóként az oktatási, nevelési intézményeknél. 

Másrészt a Bicske Városi Óvoda szolgáltatóváltást kért az iskola- és ifjúság egészségügyi 

orvosi feladatok ellátásra. A szolgáltatóváltás megtörtént. Harmadrészről pedig új rendeletet 

alkotott a testület a háziorvosi körzetek meghatározásáról. Ezt is szerepeltetni kell ebben a 

szerződésben. Ez egy többoldalú szerződés. Dr. Hadnagy Réka cége, a DUAL-HR Bt. Óbarok 

Község közigazgatási területén is szolgáltat, ezért Óbarok Község Önkormányzata is szerződő 

fél. Ők elfogadták a szerződésmódosítást. Köszönöm szépen. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Köszönöm szépen. A mellékletben ugye az óbarki 

szerződésnek a tervezete látható. Én úgy tudom, hogy Hadnagy Réka már korábban is 

dolgozott az óbarki önkormányzatnak. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy meghosszabbítása, 

aktualizálása a szerződésnek. 

 

Fritz Gábor jegyző: Így van. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Illetve a másik oldalról pedig az óvodában váltás 

van a feladatellátás tekintetében. De ez a következő előterjesztésnek lesz a része. Én azt 

kérdezem bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdésük a határozati javaslattal, a témával 

kapcsolatosan. Jó, akkor a határozati javaslatban csak annyi feladatunk van, hogy a mai napot 

beírjuk a határozati javaslat napjának. És akkor kérem szépen a bizottság tagjait, hogy aki a 

határozati javaslatban megfogalmazottakkal egyetért, most 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:  

 

 

14/2017. (II.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Dr. Hadnagy Réka háziorvos - házi gyermekorvosi feladatellátási szerződésének 

jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

Dr. Hadnagy Réka háziorvos - házi gyermekorvosi feladatellátási szerződésének 

jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete és a DUAL-HR Bt. (2060 Bicske, Madách 

Imre u. 12.) személyes közreműködésre kötelezett dr. Hadnagy Réka háziorvos közötti 

feladat-ellátási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

2.) Napirendi pont 

Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola-egészségügyi 

feladatellátás – jóváhagyásáról 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: A következő napirendi pontunk, személyes 

közreműködési szerződés jóváhagyásáról szól, ami a Bicskei Városi Óvodának az 

egészségügyi ellátásáról, feladatellátásáról szól. Amit az előbb is említettem, itt ez egy 

kapcsolódó előterjesztés. Az óvodavezető javaslatára egy váltás következett be. Dunai 

György nevű gyermekorvos látná el a Natur-Pediater Kft-nek az égisze alatt a szolgáltatást, 

ami az óvodára vonatkoztatható. Jól mondtam jegyző úr? Vagy van kiegészítés? 

 

Fritz Gábor jegyző: Tökéletesen. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Köszönöm szépen. Itt is ugye csatolva van a 

mellékelt, úgynevezett személyes közreműködői szerződés. Van-e valakinek kérdése ezzel 

kapcsolatban? Igen, parancsolj. 

 

Igari Léna bizottsági tag: Szeretném megkérdezni jegyző urat, hogy miért? 

 

Fritz Gábor jegyző: Mert az intézményvezető kérte. Nyilván ő az, aki napi szinten látja, 

illetve ő az, aki napi kapcsolatban van az ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó orvossal. 

 

Igari Léna bizottsági tag: Értem. Köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Feltehetőleg a szolgáltatásnak a mikéntjével lehetett 

a gond vagy ez okozta. Az én olvasatomban erről van szó. 

 



Máté János Szilárd bizottsági tag: Én csak érdeklődöm, elnézést. A személyes 

közreműködői szerződésben látom, hogy Bicske, József Attila 9. szám alatt található 

tagóvoda. Ez a kilences szám a József Attila utcában? Mert ez a legelső ház, én úgy tudom. 

Nem tudom, csak érdeklődöm.  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Én úgy tudom, hogy ez a kilences, de mintha innen 

indulna az áruháztól a számozás. 

 

Máté János Szilárd bizottsági tag: A József Attila utcában? 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Igen.  

 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: Szerintem is.  

 

Máté János Szilárd bizottsági tag: Én ezt nem tudtam.  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: A Göllner ház az a Szent István út 1. és a 

kereszteződéstől. De mindjárt okosabbak leszünk.  

 

Fritz Gábor jegyző: De jó a cím. Az óvodának ez a címe. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Oké. Kérem szépen, hogy aki a határozati javaslatot 

elfogadja, az most 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:  

 

 

15/2017. (II.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola-egészségügyi 

feladatellátás – jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

Személyes közreműködési szerződés – Bicske Városi Óvoda iskola-egészségügyi 

feladatellátás – jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Natur-

Pediater Kft.-vel (4900 Fehérgyarmat, Bessenyei utca 5. II/4. képviseletében: Dr. Dunai 

György) kötött személyes közreműködési szerződés tartalmát megismerte és azt utólag 

jóváhagyja. 

 

Az szerződés tárgyát képező szolgáltatási díjat 2017. évre 60.000.-Ft/hó összegben határozza 

meg 

 

 



 

3.) Napirendi pont 

A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2017. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 

2017. évi nyári zárva tartásának jóváhagyásáról szól a következő előterjesztés. Itt olyan sok 

minden megtárgyalnivalónk nincsen. Az előterjesztés a szokásos rendben tesz javaslatot a 

bölcsődének a zárva tartására, július hónapra vonatkozik. 

 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: Ez mindig ilyen hosszú szokott lenni? 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Igen. A bölcsőde igen. Az óvodában vannak ilyen 

két-háromhetes ciklusok és akkor úgy jön ki a másfél hónap. Illetve, ha sikeres a pályázatunk, 

akkor lehet, hogy ez a zárva tartási időszak kényszerűen meg is hosszabbodik a fejlesztések 

miatt. De hivatalosan, ami az SZMSZ-ben meghatározottak szerinti zárva tartási időszak, az 

ez. Úgyhogy kérem szépen a bizottság tagjait, hogy támogassák a határozati javaslatot. 

 

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:  

 

 

16/2017. (II.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység nyári zárva tartásának jóváhagyásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység 2017. évi nyári nyitvatartási rendjét - 2017. július 1-től 2017. július 31-ig tartó 

időszak alatt az intézmény zárva tart - jóváhagyja. 

 

 

 

4.) Napirendi pont 

Az EFOP-2.2.19-17 pályázaton való részvételről (Járóbeteg szakellátó szolgáltatások 

fejlesztése) 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Legyen szíves jegyző úr, vezesse elő. 

 

Fritz Gábor jegyző: Köszönöm szépen. Az Egészségügyi Központnak lehetősége nyílt arra, 

hogy ezen a pályázaton elinduljon. A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztésére 

vonatkozik ez a pályázati felhívás. Ugye itt a pályázati felhívásnak volt egy olyan része, hogy 



a fenntartó nyilatkozatával támogassa a pályázat benyújtását. Mi biztosra szeretnénk menni. 

Tehát gazdasági társaságnál ugye nincs fenntartó, költségvetési szervnél értelmezhető ez a 

kifejezés. Viszont nem szeretnénk, hogy ez legyen a gátja a sikeres pályázatnak, úgyhogy 

indokolt, hogy hozzájáruljon a testület. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: A határozati javaslat nevesíti is az 

eszközbeszerzéseket. Röntgenfelvételi berendezésről szól, a mammográfról, a négy darab 

színes doppler ultrahang készülékről, a szemészeti eszközpark egy részének cseréjéről, 

valamint a pályázható keret és költségvetések ismeretében további kisebb értékű eszközök 

cseréjéről. Átadom neked a szót Enikő, ha gondolod, hogy kiegészíted. 

 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója: Köszönöm 

szépen. Csak annyival egészíteném ki, hogy ennek a pályázatnak több benyújtási lehetősége 

van. Nyolc alkalommal kerül sor bírálatra. Április 24-én lehet az első alkalommal benyújtani. 

Azért is jöttünk ilyen korán ezzel a kéréssel, mert az első alkalommal, amint lehet szeretnénk 

beadni, merthogy ez egy 5milliárdos keret és folyamatosan fogy el, tehát mielőbb 

hozzájussunk amennyire van rá lehetőség ezekhez a fejlesztésekhez. Ezek az eszközök, 

amiket felsoroltunk, amit gyorsan összeszedtünk. Nyilván most zajlik a felmérés és az 

eszközöknek az áttekintése, hogy van-e esetleg olyan, amit még fontosabb esetleg hamarabb 

betenni. Illetve a szakmákat is megkérdeztük, hogy van-e esetleg olyan eszköz, amivel 

tudnánk bővíteni adott esetben az ellátásnak a repertoárját, vagy a színvonalat növelni. A 

pályázati kiírásban vannak olyan feltételek vagy lehetőségek, hogy például a fogyatékkal élők 

esetében olyan berendezéseket szerezzünk be, amik az ő ellátásukat esetleg jobban tudja 

szolgálni. Még most van kidolgozás alatt a megvalósíthatósági tanulmány. Ezeket a 

szempontokat figyelembe véve szeretnénk mielőbb benyújtani. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Az egynapos sebészet nem igényel 

eszközfejlesztést? 

 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója: Jelen 

pillanatban a pályázati kiírás a fekvőbeteg ellátást kiváltó járóbeteg-ellátó fejlesztésre szolgál. 

Tehát fekvőbeteg- ellátó eszközöket nem lehet. Kifejezetten az a cél, hogy a járóbeteg- 

ellátást fölfejlesszék. Tulajdonképpen a kormányzati törekvésnek megfelelően, hogy minél 

több ellátást lehessen a fekvőbeteg- ellátásból a járóbeteg felé terelni. Gondolom ez is ezt a 

célt szolgálja.  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Látunk egy végösszeget, hogy nagyságrendileg 

milyen lesz a pályázat idén? 

 

Szoboszlai Enikő Bicskei Egészségügyi Központ NKft. gazdasági igazgatója: 50 és 300 

millió forint közötti keretösszegben lehet pályázni. Nyilván megpróbálunk minél többet 

beletenni, amit csak lehet.  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy kinek van kérdése, észrevétele, javaslata. Akkor szavazásra bocsájtom a határozati 

javaslatot. Kérem szépen a támogató szavazását a bizottságnak, aki egyetért a határozati 

javaslatban foglaltakkal. Köszönöm.  

 

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:  

 

 

17/2017. (II.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az EFOP 2.2.19-17 pályázaton való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az EFOP 

2.2.19-17 pályázaton való részvételről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft tulajdonosa (adószáma: 13202570-1-07), hozzájárul, és támogatja, 

hogy a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft az EFOP-2.2.19-17 jelű 

„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" tárgyú pályázaton induljon. 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pályázat keretében a röntgen 

felvételi berendezés, a mammográf, a négy darab színes doppler ultrahang készülék, a 

szemészeti eszközpark egy részének cseréjét, valamint a pályázható keret és költségvetések 

ismeretében további kisebb értékű eszközök cseréjét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat sikeres megvalósítása 

érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

 

5.) Napirendi pont 

„Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Ötödik, egyben utolsó napirendi pontunkat most 

kaptuk meg kiosztós anyagban. „Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról van szó. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy sikerült-e áttanulmányozni. Amennyiben igen, megkérem 

jegyző urat, legyen szíves néhány mondatban ismertesse a lényegét.  

 

Fritz Gábor jegyző: Talán az a legcélszerűbb, ha azt ismertetem, ami eltérés a tavalyi és a 

tavaly előtti évekhez képest. Kiegészült a pályázati kategória egy balkonok elnevezésű 

kategóriával. Illetve a határozati javaslatnak a 10. pontjában megjelent az a rész, hogy a 

bicskei Virágözön rendezvényen bruttó 10.000 Ft összeghatárig féláron vásárolhatják meg a 

növényeket a pályázók, illetve pontosabban az első 20 pályázó. Ez szokásjog alapján így volt 

eddig is, viszont most bekerült a határozati javaslatba, mert elvileg mi ugye, illetve az 

önkormányzat nem vállalhat nyílt végű pénzügyi kötelezettséget.  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Értem. Esetleg, nem szőrözni szeretnék, csak ugye 

itt közterületekről van szó, jó, hogy bekerültek a balkonok, de akkor tudunk melléje közpénzt 

tenni, ha közterületről van szó. Zárójelbe esetleg oda lehetne mellé írni, hogy egyértelmű 

legyen, hogy közterületre néző balkonról legyen szó, hogy ne a belső keretet, nem tudom 

lehet, hogy ez kötözködésnek hangzik. 

 

Fritz Gábor jegyző: Jó, tehát közterületre néző balkonok.  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Igen, parancsolj Léna. 



 

Igari Léna bizottsági tag: Én azt szeretném kérdezni, hogy a Virágözön pályázatnak az 

eladói köre kit takar. Bárki pályázat útján ide bekerülhet? Vagy jelentkezés alapján? Vagy 

hogyan választják ki azokat az eladókat, akik ebben részt vehetnek? 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Válaszolhatok?  

 

Fritz Gábor jegyző: Persze. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: A Virágözön nem az önkormányzatnak a 

rendezvénye. Ezt Döme Kata szervezi, idestova huszon éve. 

 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: Nagyon rég. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Én úgy tudom, hogy úgy az évtizedek alatt alakult ki 

egy olyan vállalkozói kör, amelyik megbízhatóan szállít. De nincsen kőbe vésve a vállalkozói 

kör, hogy kik. Van egy termelő, aki a palántákat szokta hozni és mellette általában van egy 

laza mozgás, hogy mikor ki jelentkezik be. Tavaly nénik is hoztak palántákat és ők is ott 

ajánlgatták. 

 

Igari Léna bizottsági tag: És akkor mi alapján téríti meg az önkormányzat a díjat?  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Számlaképesség alapján.  

 

Igari Léna bizottsági tag: A néni kiállítja? Vagy hogy?  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Nem, a nénik nem. Ők csak ajándékba adják, nem 

eladták. Ezt csak most úgy pluszba mondtam. Kiástak mit tudom én levendulákat és azt ott 

ajándékba adták. Ez csak kicsit így színesíti a rendezvényt. Tehát számlaképes kertészeti 

vállalkozók azok, akik szoktak jönni. Ha nincs más kérdés, akkor én egy mély, tiszteletteli 

kérést szeretnék a bizottságtól, szeretném magamat delegáltatni a bírálóbizottságba. Ha ezt el 

tudjuk fogadni. 

 

Igari Léna bizottsági tag: Hol van a bírálóbizottság összetétele? 

 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: A hármas pont. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: A hármas pontban. Vannak öten, de legfeljebb akkor 

hatan leszünk. És akkor a felhívás, meg az űrlap a szokásos. A tavalyinak a mintájára készült, 

aktualizált plakát, illetve nevezési lap. Látom a balkonok is felkerültek. Parancsolj. 

 

Igari Léna bizottsági tag: A közpénz elköltésével kapcsolatosan pontosan nem az a kérdés, 

hogy valaki a balkonját hogy díszíti vagy mint,  hanem, hogy azok a vállalkozások, akik az 

önkormányzatnak a térítését megkapják, az 50%-ot a megvásárolt növények mellé, azok mi 

alapján kerülnek kiválasztásra, oda hogy lehet bekerülni. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Ez nem egy közbeszerzéses történet. 

 

Igari Léna bizottsági tag: Igen, igen, világos. Az, hogy valaki 3.000.- Ft-ért vesz a 

balkonjára virágot, az egy dolog, de az, hogy az önkormányzat egy XY-vállalkozónak a 

forgalmának az 50%-át még hozzáteszi a virágosítás érdekében. Az egy más kérdés.  

 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: Nem tudom, jártál már ezen a virágvásáron?  



 

Igari Léna: Igen. 

 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag: Nem szoktak itt olyan hú de nagy vállalkozók 

lenni. Nem tudom, nekem a Piroska néni az, aki úgy mindig megmarad, ő szokta hozni a 

palántákat. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Én is rá emlékszem. Meg van egy bicskei 

fiatalember, aki szintén palántákat szokott. Meg évekkel ezelőtt volt egy, hogy hívják, 

Esztergom felé, ha megyünk ott van egy kertészet, onnan szoktak jönni. Két évvel ezelőtt 

Felcsútról jött egy vállalkozó. Tehát számlaképes, bejegyzett cégekről van szó. És mondjuk a 

közpénz elköltésének a felelősségteljessége abban mutatkozhat meg, hogy limitáljuk a 

fogyasztást, a vásárlást. Most nem arról van szó, hogy valaki kicsinosítja a kertjét és százezer 

forintokért akar vásárolni és annak az 50%-át téríti meg az önkormányzat. Itt maximum 

10.000,- Ft-ról van szó, ami az összköltség, tehát ez 5.000,- Ft vásárlásonként. Van-e még 

esetleg kérdés? Ha nincs, akkor kérem szépen, hogy szavazzunk az előterjesztésről, ezzel a 

két módosítással, aki egyetért a határozati javaslattal kérem szépen az szavazzon. Igen, az 3. 

Aki nem. 1 nem és nincsen tartózkodónk. 

 

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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: „Bicske a virágzó város” pályázat kiírásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a „Bicske 

a virágzó város” pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot a következő kiegészítéssel, 

módosítással elfogadásra javasolja:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évre vonatkozóan „Bicske a virágzó 

város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy: 

1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni: 

a. kertes házak előtti közterület, 

b. tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 

c. utcaközösségek, 

d. egyéb közterület,  

e. közterületre néző balkonok 

 

2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását. 

 

3. A pályázatok elbírálására 2017. augusztus 13-ig felkéri: 

- Bálint Istvánné alpolgármester asszonyt 

- Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszonyt 

- Sulyokné Guba Judit képviselőasszonyt 



- Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tagot 

- Döme Lászlóné bizottsági tagot 

- Nagy Attila igazgató urat. 

 

4. A jelentkezési határidő: 2017. május 12. 

 

5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu 

oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható: 

- Bicskei Polgármesteri Hivatal 

- Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és 

tagintézményében, 

 

6. A jutalmazás: 10.000,-Ft-os vásárlási utalvány 

 

7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen. 

 

 

8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság 

következő számában közzéteszi. 

 

9. A költségeket az önkormányzat a 2017. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére 

biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben. 

 

10. Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a XIX. Bicskei Virágözön - 

virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják 

meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére. 

 

11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, hogy idei évben is vegyenek részt a 

település virágosításában. 

 

6.) Bejelentések 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Kérdése, bejelentése van-e a bizottság tagjainak? 

Amennyiben nincs, akkor köszönjük szépen a részvételt, a nyílt ülésünket bezárom és térjünk 

át szünet nélkül a zárt ülésre. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 1423 

órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Igari Léna 

 Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/

