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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. március 27. 900 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 

Pötördi Bianka ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. igazgatója 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ igazgatója 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

 

Sulyokné Guba Judit: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a soros bizottsági 

ülésünkön. Megállapítom, hogy négy fővel határozatképesek vagyunk. Szeretnék javaslatot 

tenni a napirendeknek a sorrendjére is, tekintettel a vendégeinket érintő napirendi pontokra. A 

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft többletkapacitás befogadása lenne 

akkor értelemszerűen az első helyen, ahogy a napirendi pontban is. Kérem a bizottság tagjait, 

hogy az óvodával összefüggő kérdéseket tárgyaljuk a második csoportba és a harmadikba pedig 

a Kapcsolat Központot. A Művelődési Központot érintő témák kerüljenek a negyedik blokkba 

és a maradék a bizottságnak a többi napirendi pontjai között lesz tárgyalva. Kérem szépen, aki 

ezzel egyetért az most jelezze. Köszönöm szépen. 4 igen. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

 

21/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. március 27-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadja az alábbi napirendet 

 

1.) A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás 

befogadására irányuló kérelméről  

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A 2017/2018. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Városi Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bicske Városi Óvoda 2013-2018 évre szóló továbbképzési programjáról és 2017. 

évi beiskolázási tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A Kapcsolat Központ 2016. évi szakmai munkájának értékeléséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi munkatervéről és 

2016. évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 
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9.) A 2017. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló  

10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

12.) A 2017. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. eszközbeszerzési 

kérelméről 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) Bejelentések 

 

 

 

1.) Napirendi pont 

A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás 

befogadására irányuló kérelméről 

 

Sulyokné Guba Judit: Megkérem Jegyző Urat, hogy egy pár mondatban vezesse fel az 

előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Doktor Úr jelezte, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ 

szemészeti és az ortopédiai egynapos sebészeti ellátására megnövekedett az igény, ezért 

többletkapacitás befogadására irányuló kérelmet szeretne benyújtani a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz. Az Alapkezelő hiánypótlásra hívta fel a Doktor Urat, 

tekintettel arra, hogy a fenntartónak kell benyújtania ezt a kérelmet. Megjegyzem, hogy 

gazdasági társaságról van szó, a fenntartó kifejezés itt nem értelmezhető. Azonban felhívtuk az 

Alapkezelőt és ragaszkodnak hozzá, hogy a tulajdonos önkormányzat nyújtsa be ezt a kérelmet. 

Köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen. A határozati javaslatban egyértelműen meg is 

fogalmazódott, hogy a Polgármester felhatalmazása szükséges a pályázat benyújtásához. 

Megvan a logikája nyilván ennek az igénynek, tulajdonosként, bár ez inkább szakmai kérdés. 

Kérdezem az Igazgató Urat, hogy kíván-e kiegészítéssel élni? 

 

Dr. Balogh Gyula: Köszönöm a szót Elnök asszony. Abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, 

hogy sikerült két szemész kollégával és kolleganővel megállapodni, akik ebben a rendkívül 
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nehéz humánerőforrás helyzetben tudják növelni az egészségügyi központban végezhető 

műtétek számát. Rendelni is fognak, tehát a szakrendelélésben is részt vesznek és az egynapos 

sebészetbe is bekapcsolódnak. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben egyhavi teljesítmény- 

volumennnek megfelelő súlyszámot elvontak minden szolgáltatótól, így tőlünk is. Így csökkent 

az elvégezhető műtétszám. A két új kollégának a beállásával viszont várhatóan növekedni fog 

az elvégezhető műtétekre a lehetőség. Ezért kértem a tisztelt Bizottságot és a Testületet, hogy 

ezt a kapacitásbővítést nyújtsák be. Azért kellett ilyen gyorsan lépni, mert egy évben kétszer 

ülésezik a Többletkapacitás Befogadó Bizottság, áprilisban és szeptemberben. Ahhoz, hogy az 

áprilisi ülésen tudják tárgyalni a beadványokat, ahhoz két hónappal megelőzően bent kell lennie 

az anyagnak, ezért gyorsan beküldtük február 28-án, hogy beleférjünk. Egyébként tudtuk, hogy 

a testületnek kell ebben lépni. Viszont, hogyha nem lépjük meg időben ezt, akkor csak 

szeptemberben kerülhetett volna erre sor. A másik szakma az ortopédia. Ott pedig annyira meg 

vannak elégedve az operatőrök az egészségügyi központban biztosított feltételekkel: mind a 

szakembergárda, mind a műszerezettség, mind a két műtő párhozamosan történő működtetési 

lehetősége, a kiváló fektetési és elegendő ágyszám miatt, hogy máshol csökkentik a műtétek 

számát. Ezeket, a máshol el nem végzett műtéteket áthozzák Bicskére, ehhez viszont 

egyértelműen súlyszámnövekedésre van szükség, mert nem lehet a súlyszámkereten túl 

terjeszkedni az igen jelentős anyagköltségek miatt. Ez nem ugyanaz, mint a járóbeteg ellátás, 

ahol a szerény költségek miatt elmehetünk akár a TVK-nak a plusz 20%-ig is. Az egynapos 

sebészeten erről nem lehet szó. 

 

Sulyokné Guba Judit: Azt szeretném megkérdezni, hogy az ortopédiai esetben ez a 

kapacitásnövekedés biztosítható-e? Mert, a szemészetnél nem szükséges lefeküdni, nem úgy, 

mint az ortopédiánál szóval az ágyszám rendelkezésre áll-e, követi-e a kapacitást. 

 

Dr. Balogh Gyula: Abszolút. Az egynapos sebészeten az igazi korlátozó tényező, az az 

ágyszám. Van egy tapasztalati szám, hogy egy műtőre 6-8 ágyra van szükség. Két műtőnél 

ennek a duplájára. Annak idején a tervezésnél erre külön figyelmet fordítottunk, hogy elegendő 

ágyszám legyen, mert különben akárhány műtője lehet az embernek, ha nem tudja fektetni a 

betegeket. A szemészeti betegeket is lefektetjük egyébként. Ott nagyon gyorsan forognak, 10-

15 percenként megtörténik egy szürkehályog műtét és lencsebeültetés. Éppen ezért 21 kórtermi 

ágyon folyik a munka. Valamint van további 4 ágy, ahol a nappali ellátás, az infúziós kezelések 

folynak. Ezen kívül van még két megfigyelő, összesen 27 ágyon tudjuk fogadni a betegeket. Ez 

mindenképpen elegendő. Soha nem volt arról szó, hogy korlátozni kellett volna a 

megoperálandó betegek számát, vagy nem tudtuk lefektetni őket. Ez már a tervezéskori kérdés 

volt első sorban. Ilyenkor már nem lehetne mit csinálni. Sok egynapos sebészet vergődik az 

elegendő, vagy a nem elegendő ágyszám miatt, valahol négy ágy van egy műtőre. Azzal nem 

lehet dolgozni.  

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincsen, akkor 

szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, ami a polgármesteri felhatalmazásról és arról szól, 

hogy az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot. Aki egyetért ezzel, az szavazzon. Köszönöm 

szépen, ez 4 igen. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

 

22/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás 

befogadására irányuló kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicskei 

Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás befogadására irányuló 

kérelméről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicskei 

Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás befogadására irányuló 

kérelme ügyében Bicske Város Önkormányzat nevében és képviseletében teljes körűen 

eljárjon. 

 

 

Dr. Balogh Gyula 915 órakor távozik az ülésről. 

 

2.) Napirendi pont 

Bicske Városi Óvoda felételi körzethatárának módosításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: Kérem szépen, hogy Jegyző Úr ismertesse velünk a következő 

napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: Intézményvezető asszony írásban jelezte hivatalunk felé, hogy felülvizsgálták az 

óvodai körzethatárokat és a kialakított létszámarányok megtartásának érdekében javasolják, 

hogy a Rigó utca, amely jelenleg az Árpád utcai székhelyű óvodához tartozik, kerüljön át a 

József Attila utcai tagóvoda körzetébe. Erről döntést kell hoznia a fenntartónak. 

 

Sulyokné Guba Judit: Igen, a körzethatárok módosításához mindig testületi döntés szükséges. 

Általában átszervezéssel kapcsolatosan szokott a körzethatár módosítás felmerülni. Itt most egy 

viszonylag egyszerű történetről van szó. Kérem, ha nincsen ellenvetése a bizottságnak, akkor 

szavazzunk. Aki ezzel egyetért, az szavazzon. Köszönöm szépen, 4 igen. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

 

23/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bicske Városi Óvoda óvodai felvételi 

körzethatárainak megállapításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1.) Óvodai körzethatárok:  

Feladatot ellátó intézmény: Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely  

(2060 Bicske, Árpád u.13.) 

 

Körzethatárok: Akácfa u., Aradi vértanuk u. Árpád utca, Barsi u, Bihari u., Bogya Károly utca, 

Diófa u. Gesztenyefa u., Hunyadi u, Jegenyefa u., Jókai u., Kerecsendi Kiss Márton u., Losonczi 

u., Máléhegy, Nefelejcs u., Nyárfa u., Rákóczi u., Széchenyi u., Táncsics M u., Kézai Simon 

u., Kőris u., Tölgyfa u., Úrhajós u., Vasvári P. u, 

 

Feladatot ellátó intézmény: Bicske Városi Óvoda József Attila utcai tagóvoda  

(2060 Bicske, József Attila u. 9.) 

 

Körzethatárok: Ady E. u., Arany J. u., Bartók B. u., Bem J. u., Bethlen G. u., Bocskai u., Bocskai 

köz, Botond tér, Dózsa Gy. u., Fáy A. u., Flórianna tér, Hősök tere, Jakab u., József A. u, 

Kanizsai u., Kisfaludy u., Kossuth L. u. 1-7, Kossuth tér, Lehel köz, Madách I. u., Petőfi tér, 

Petőfi S. u., Prohászka u, Rigó u., Szarka J. tér, Szent István út 1-137. és 2-106., Szent László 

u., Tompa M, u., Tószeg u., Vörösmarty u. 

 

 

Feladatot ellátó intézmény: Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda  

(2060 Bicske, Apponyi A. u. 2/A) 

 

Körzethatárok: Apponyi u., Autópálya főmérnökség, Baboshegy, Bajcsy-Zsilinszky u, Bányász 

u., Barki u., Batthyány L. u, Bitang völgy, Béke u, Búzakalász u., Csabdi u., Csákvári út, 

Csokonai u., Csók I. u., Dankó Pista u., Deák F. u., Dobó u., Előhegy, Endresz Gy. u., Erdőalja 

u., Erkel F. u., Forgách A. u., Galagonyás dűlő, Gárdonyi u., Hársfa u., Kinizsi u., Klapka Gy. 

u., Kodály Z. u., Kossuth L. u. 9-63 és 2-62, Kölcsey F. u., Kőrösi Csoma S. u., Magyar S. u., 
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Május 1. u., Móricz Zs. u., Munkácsy u, Nagy K. u., Ravasz L. u., Rozgonyi u., Rózsa u., Szent 

Imre u., Szent István út 108-128 és 139-155, Szondi u., Tatai út., Téglagyár u., Thököly u., 

Török B. u., Törökverő u., Váci M. u., Vajda J. u., Vak Bottyán tér, Váradi Dániel u, Varga J. 

u., Vereckei u., Virág köz, Zrínyi u. 

 

2.) A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.) pontja szerinti 

képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat 

rögzítse a köznevelés információs rendszerében.  

 

3.) Napirendi pont 

A 2017/2018. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: Következzen a 49.sz. előterjesztés, ami a 2017/2018. nevelési évre 

szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szól. Megkérem Jegyző Urat, hogy 

vezesse fel az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Szintén Intézményvezető Asszony tájékoztatott minket 

írásban a beiratkozási időpontokról. Ezeket az előterjesztés tartalmazza. Szintén fenntartói 

jóváhagyás szükséges. Illetve a hirdetmény közzététele, amiről a Hivatal gondoskodni fog. 

 

Sulyokné Guba Judit: Én úgy gondolom, hogy hasonlóan az előző napirendi ponthoz, ez is 

egy olyan visszatérő, rutinszerű téma. Tehát 2017. május 02-án; 2017. május 03-án és 2017. 

május 04-én van az óvodai beiratkozás. Ha nincs ellenvetése a bizottságnak akkor kérem, hogy 

szavazzunk. Köszönöm szépen, ez 4 igen. 

 

 

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:  

 

24/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017/2018. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

2017/2018. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) A Bicske Város Óvoda tagóvodánkénti 2017/2018. nevelési évre szóló beiratkozás 

időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Bicske Városi Óvoda Árpád utca 13. 2017. május 2. (kedd) 8-17 óra 

- József Attila utcai tagóvoda József A. u. 9. 2017. május 3. (szerda)  8-17 óra 

- Kakas tagóvoda  Apponyi A. u. 2/a 2017. május 4. (csütörtök) 8-17 óra 

 

2.) Az óvodába történő jelentkezés módját meghatározó fenntartói hirdetményt a határozat 

1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos 

módon történő közzétételéről. 

 

 

4.) Napirendi pont 

Bicske Városi Óvodavezető ismételt megbízásáról 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági: Az 50 számú előterjesztés következik, ami, a Bicske Városi 

Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról szóló előterjesztés. Kérem szépen Jegyző Urat, hogy 

ismertesse. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Intézményvezető Asszony megbízatása 2017. augusztusában 

lejár. Itt két út nyílik a testület előtt. Egyrészt meg kell pályáztatni a Kjt. szabályainak 

megfelelően, ez magasabb vezetői beosztásnak minősül. Szabó Áginál ugye ezt a múltkor 

eljátszottuk, ugyanaz lenne itt is az analógia. A szakértő bizottságnak meg kellene hallgatnia, 

ki kellene írni az álláspályázatot a Közigálláson. A másik út pedig, pályáztatás nélkül a 

képviselő-testület dönthet úgy, hogy továbbra is Iványi Ferencnét bízza meg az óvoda 

vezetésével, ehhez az kell, hogy a nevelőtestület is ehhez hozzájáruljon. A határozati javaslat 

egyébként erre a verzióra tesz javaslatot. Köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: Rendben, köszönöm szépen. Összevont Városi Óvodaként az 

óvodavezetőnek ez lenne a második ciklusa. Értelemszerűen ez a megoldás működtethető. 

Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. Akkor 

ezek szerint a nevelőtestületen belül kell ezt az eljárást lefolytatni. Véleményeztetni kell. 

 

Fritz Gábor: A fenntartó fogja továbbra is megbízni, illetve az egyéb munkáltatói jogok 

gyakorlója a Polgármester az Intézményvezető Asszony tekintetében. Viszont a 

nevelőtestületnek kell a hozzájárulása a pályáztatás nélküli döntéshez. 

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül gyors, 

hatékony és jó megoldás lenne. Megkérem a bizottság tagjait, hogy támogassák ezt a verziót. 

Köszönöm szépen, ez 4 igen. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

 

 

25/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Városi Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Városi Óvoda óvodavezető ismételt megbízásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) egyetért azzal, hogy a Bicske Városi Óvoda magasabb vezetői feladatai ellátásáról szóló 

megbízásra a 2017. július 1-től 2022. augusztus 15-ig terjedő időszakra pályázat kiírása 

nélkül, a jelenlegi óvodavezető Iványi Ferenc Tivadarné ismételt megbízásával kerüljön 

sor, amennyiben a pályáztatás nélküli vezetői megbízás feltételei teljesülnek, 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a pályáztatás nélküli vezetői megbízás feltételeinek 

teljesülése érdekében keresse meg a Bicske Városi Óvoda nevelőtestületét és kérje be 

egyetértő nyilatkozatát Iványi Ferenc Tivadarné 2017. július 1-től 2022. augusztus 15-

ig terjedő időszakra pályázat kiírása nélkül történő ismételt magasabb vezetői 

megbízására vonatkozóan. 

 

 

5.) Napirendi pont 

Bicske Városi Óvoda 2013-2018- évre szóló továbbképzési programjáról és 2017. évi 

beiskolázási tervéről 

 

Sulyokné Guba Judit: A 68. számú előterjesztés a Bicske Városi Óvoda továbbképzési 

programjáról szól, illetve a 2017. évi beiskolázási tervéről. Legyen szíves Jegyző Úr, ezt is 

vezesse fel.  

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Szintén megkaptuk írásban Intézményvezető Asszonytól a 

továbbképzési tervet, aminek a jóváhagyásához szintén fenntartói döntés szükséges. A 

határozati javaslatban erre tértünk ki. Köszönöm. 
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Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen. Megkérem az óvoda vezetőjét, hogy egy pár 

mondattal egészítse ki a leírtakat. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Köszönöm szépen. Mindenki arra kérdez rá, hogy miért 2013-2018-

ig? A törvény így határozza meg, hogy 5 évente egy továbbképzési tervet kell készíteni és ennek 

az éves beiskolázási tervét tulajdonképpen csatoltuk. Ezen esztendőben a fehérvári POK által 

szervezett ingyenes pályázati lehetőséggel élve, a 30 órás képzéseken minden továbbképzésre 

jelentkező ingyenesen vehetne részt. A beiskolázási terv azért került mellé, hogy a beiskolázási 

rendszer szabályát átlássa a bizottság. Akiknek a hétévente kötelező 120 óra továbbképzést meg 

kell szerezniük, azok kerülnek első sorban beiskolázásra. Tehát emiatt mellékeltük. Igazság 

szerint a beiskolázási terv az, ami lényeges ebben a 2017-es esztendőben. A melléklet szerinti 

kollégák a mellékelt óraszámokban vennének részt ezeken a továbbképzéseken. Külön öröm, 

hogy a POK ingyenes továbbképzési lehetőségeket biztosít számunkra, tehát nem fizetősek 

számunkra. 

 

Sulyokné Guba Judit: Ezek a képzések mind 30 órásak? 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Mind 30 órás képzések, igen. Sőt azóta még kaptunk olyan 

lehetőséget, amivel esetleg élhetünk. Valószínű, hogy még ki fogjuk bővíteni a 2,5 éves 

korosztályt megcélzó nevelői módszerekre vonatkozó továbbképzési lehetőségekkel, amit ezen 

a héten kaptunk meg. Ezt nem jeleztük, de hasonlóan a leírtakhoz, azok a kollégák fognak részt 

venni, akik a beiskolázási tervben a szempontrendszernek megfelelnek és szükségük van erre a 

továbbképzési óraszámra. 

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen. Egyrészt itt van egy 5 éves tervezési ciklus, 

kötelezettség, ami az intézményre vonatkozik, másrészt van egy 7 éves ciklus, ami pedig a 

munkavállalókra vonatkozik. Azt látom, hogy az évi beiskolázási terv abszolút illeszkedik a 

pedagógiai programban lefektetettekhez. Azt hadd kérdezem meg, hogy az intézményvezetői 

továbbképzés is a 80%-ba tartozik? 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Igen, azt is az óvoda 80%-ban támogatja, ha ilyen képzésre 

jelentkezik kolléga. 

 

Sulyokné Guba Judit: De, jól látom, hogy jelenleg nincsen? 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Most fejezték be. Volt egy kollégánk, aki ebben az esztendőben 

fejlesztő pedagógusként végez, ez lehet már nem szerepel a leírt munkatervben. 

 

Sulyokné Guba Judit: Jó, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van 

kérdése. Nagyon szépen köszönjük ezt a kimerítő, alapos és gondosan összeállított beszámolót. 

Kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzunk róla. Köszönöm szépen, 4 igennel elfogadtuk. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  
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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:  

 

 

26/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT  

 

 

Tárgy: A Bicske Városi Óvoda 2013-2018 évre szóló továbbképzési programjáról és 2017. 

évi beiskolázási tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Városi Óvoda 2013-2018 évre szóló továbbképzési programjáról és 2017. évi beiskolázási 

tervéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske Városi Óvoda 2013-2018 évre szóló továbbképzési tervét megismerte, 

felülvizsgálta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja, 

2. a Bicske Városi Óvoda 2017. évi beiskolázási tervét jóváhagyja 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6.) Napirendi pont 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

Iványi Ferenc Tivadarné 925 órakor távozik az ülésről. 

 

Sulyokné Guba Judit: Most a Kapcsolat Központtal kapcsolatos napirendeket nézzük át. A 

következő előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szól. Jegyző Úr kérem 

ismertesse. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Ez röviden az intézményi térítési díjas rendeletünknek a 

módosítása. Az intézményi térítési díjak nem változtak, sőt a kedvezmények köre bővült. 

Szükséges a rendelet elfogadása előtt az önköltség meghatározása. Erre készítettünk egy 

határozati javaslatot is. Ami felmerülhet a bizottságban, hogy miért nem a régi rendeletünket 

módosítottuk, miért kell egy új rendeletet alkotni? Korábban a Kapcsolat Központ társulásban 

látta el a feladatát és ez megjelent a jogszabálynak a felhatalmazó rendelkezései között is. Ugye 

a jogalkotásról szóló törvény alapján, ha ki kell kérni más szerv véleményét akkor azt a 
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felhatalmazó rendelkezések között meg kell jeleníteni, társulás esetén a társulásban résztvevő 

önkormányzatok képviselőtestületének hozzájárulása szükséges. Felhatalmazó rendelkezést 

nem lehet módosítani, ezért tártuk az új rendeletet a bizottság elé. 

Sulyokné Guba Judit: Jegyző úr említette, hogy a kedvezmények igénybevételének köre is 

bővült. 

 

Szabó Ágnes: Igazságosabbnak gondoltuk egy 105 ezer forintos jövedelemhatárt megjelölni, 

75%-os csökkentéssel, mert már egy éves gyakorlat van mögöttünk az új kedvezmények szerint. 

Úgy gondoljuk, hogy ez így igazságosabb lesz a jövőben. Illetve, még azt szeretném mondani, 

hogy a kerekítés miatt a bölcsődénél van egy 1 Ft-os eltérés, de az is csak egy ilyen technikai 

dolog. Egyébként a térítési díjak nem változtak.  

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönjük szépen. Van-e valakinek kérdése? Akkor ezt nekünk 

határozati javaslatban kell eldöntenünk? 

 

Fritz Gábor: Először az önköltség meghatározását, azután a rendelet-tervezetről. Két döntést 

kell a bizottságnak hozni. 

 

Sulyokné Guba Judit: Akkor kérem szépen, hogy először a határozati javaslatról szavazzunk. 

Aki egyetért a megállapított önköltségi tételekkel az 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:  

 

 

27/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ 

Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról és az 

intézményi térítési díjak megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai 

Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 
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Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége: 

 

Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:  2 098 Ft 

Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:    720 Ft 

 

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása 

 

Szociális étkeztetés esetében: 

 

 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 305 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 990 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1 295 Ft 

 

Házi segítségnyújtás – szociális segítség: 

 1 egységre eső számított önköltség:   1 645 Ft 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

 1 egységre eső számított önköltség:       375 Ft 

Támogató szolgálat: 

 1 km-re eső számított önköltség:            180 Ft 

 1 személyi segítő órára eső önköltség:1 515 Ft 

 

Nappali ellátás esetén: 

 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   2 880 Ft 

 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  1 890 Ft 

 

Sulyokné Guba Judit: Aki a rendelet-tervezettel egyetért az kérem jelezze. Köszönöm szépen 

4 igenes támogatást kapott.  

 

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:  

 

28/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ 

Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról és az 
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intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, az 

alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (III….) önkormányzati rendelete 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról  

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. § (5) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésének a) 

pontjában és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

1) bekezdésének a) pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 2. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott szociális ellátás feltételei biztosításának 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1. § E rendelet hatálya Bicske Város Önkormányzatának fenntartásában működő Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai Egység 

és a Bölcsődei Szakmai Egység által nyújtott  

a) étkeztetésre, 

b) házi segítségnyújtásra,  

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, 

d) támogató szolgáltatásra, 

e) nappali ellátásra, 

f) gyermekek napközbeni ellátására 

és a fenti szolgáltatások igénybevevőire terjed ki. 

 

             

2. Az intézményi térítési díjak megállapítása 

 

 

2. § (1) A Gondozási Központ Szakmai Egység által nyújtott szolgáltatásokért, az étkeztetésért, 

nappali ellátásért, házi segítségnyújtásért és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásokért 

e rendelet szerint megállapított térítési díjat kell fizetni. Az 1. § a)-f) pontjaiban felsorolt 

ellátások esetében a szociálisan nem rászorulók térítési díja a 7 § (2) bekezdés a)-e) pontjainak 

kivételével az intézményi térítési díjjal megegyező. 

(2) E rendelet 7. §-ában meghatározott támogató szolgáltatás igénybevétele során 

szociálisan rászorultnak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 65/C. § (4) bekezdésében meghatározott személy minősül. 
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3. § Az étkeztetés intézményi térítési díja 

 

a) kiszállítás nélkül:                          635,- Ft/ellátási nap. 

b) igénybevétel helyére szállítva:                            885,- Ft/ellátási nap. 

 

4. § Az idősek klubjában a nappali ellátás intézményi térítési díja: 

 

a) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőknek:                885,- Ft/ellátási nap. 

b) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:           635,- Ft/ellátási nap. 

 

5. § Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 

                                  

a.) szociális segítés esetén:           1.245,- Ft/gondozási óra. 

b.) személyi gondozás esetén:          1.245,- Ft/gondozási óra. 

 

6. § Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében: 

 

a) intézményi térítési díj: 235,-Ft/ellátási nap 

b) a készülék használata térítésmentes. 

 

7. § (1) Támogató szolgálat intézményi térítési díja: 

 

a) szállítószolgálat esetében: 100,- Ft/szállítási km 

b) személyi segítés esetében: 700,- Ft/gondozási óra.  

c) szociális rászorulók esetében a szállítószolgálat térítésmentes 

d) szociálisan rászorulók esetében a személyi segítségnyújtás térítésmentes. 

 

(2) Támogató szolgálat szociálisan nem rászorulók térítési díja: 

 

a) szállító szolgálat Bicske közigazgatási határán belül: 600,- Ft/eset oda-vissza, 

b) szállító szolgálat 5-10 km-ig (Csabdi) 750,- Ft/eset oda-vissza, 

c) szállító szolgálat 10-15 km-ig (Csabdi, Vasztély) 850,- Ft/eset oda-vissza, 

d) szállító szolgálat Bicske közigazgatási határon kívülre 100,- Ft/szállítási km, 

e) személyi segítés/óra: 700,-Ft//gondozási óra. 

 

8. § A Bölcsődei Szakmai Egység vonatkozásában a bruttó intézményi térítési díja: 50 440,- 

Ft/hó, melyből 

 

a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:  470,-Ft/nap 

b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja:         40.570,-Ft/hó 

 

3. Az intézményi térítési díjak csökkentése méltányosságból 

 

9. § (1) Étkeztetésben és nappali ellátás étkezésben részesülő személy térítési díját az igazgató 

állapítja meg akként, hogy az intézményi térítési díjat, 

a) 95 %-kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 30.000,- Ft 

összeget, vagy 

b) 88 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 50.000,- Ft 

összeget, vagy 
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c) 80 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 70.000,- Ft 

összeget, vagy 

d) 68 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 90.000,- Ft 

összeget, vagy 

e) 53 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000,- Ft 

összeget. 

 

(2) Az idősek klubjában csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy térítési díját az 

igazgató állapítja meg akként, hogy az intézményi térítési díjat,  

a) elengedi, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg az 55.000 forintot     

vagy, 

b) 95%-al csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme meghaladja az 55.000 

forintot. 

  

(3) A házi segítségnyújtásban részesülő személy térítési díját az igazgató állapítja meg akként, 

hogy az intézményi térítési díjat,  

a) 97 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 35.000 

forintot, vagy 

b) 90 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 65.000 

forintot, vagy 

c) 88 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 85.000 

forint összeget, vagy 

d) 75 %-kal, csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 105.000 

forintot, vagy 

e) 41%-kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000 

forint összeget. 

 

 

 

 

4. Az eljárási szabályokra vonatkozó rendelkezések 

 

10. § (1) Az eljárási részletszabályokat Bicske Város Önkormányzat fenntartásában működő 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ e rendeletben szabályozott 

előírások betartásával alkotja meg. 

(2) Az intézményi térítési díj megállapításának módját és az önköltség összegeit a Képviselő-

testület határozatban állapítja meg.  

 

    5. Bölcsődei ellátás esetében fizetendő térítési díj kedvezménye 

 

11. § Bölcsődei ellátás esetében az igazgató az intézményi térítési díj gondozásért fizetendő 

személyi térítési díjat 

a) 83 %-kal csökkentheti, amennyiben a család havi egy főre jutó havi jövedelme nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át, 

b) 65 %-kal csökkentheti, amennyiben a család havi egy főre jutó jövedelme 

meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át. 

 

6. Záró rendelkezések  

 

12. § (1) Ez a rendelet 2017.05.01. napján lép hatályba. 
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  (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. 

(VI. 27.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

7.) Napirendi pont 

A Kapcsolat Központ 2016. évi szakmai munkájának értékeléséről 

 

Sulyokné Guba Judit: A következő előterjesztés kapcsán a Kapcsolat Központ 2016. évi 

szakmai munkájának értékeléséről fogunk beszélni. Jegyző Úr, legyen szíves vezesse fel az 

előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. A Kapcsolat Központ minden évben beszámol a szakmai 

munkájáról, így idén is, mindig az előző évre vonatkoztatva. Idén a 2016. évi munkájáról. Szabó 

Ágnes elkészítette a mindenre kiterjedő, nagyon részletes éves beszámolóját, ezt az 52-es számú 

előterjesztés 2-es melléklete tartalmazza.  

 

Sulyokné Guba Judit: Megadnám Szabó Ágnesnek a szót. 

 

Szabó Ágnes: Köszönöm szépen. A 2016. évi beszámoló akkora meglepetést nem okoz 

számotokra, hiszen tavaly már többször utaltunk a januártól beköszöntő változásokra. Közben 

fenntartó változásunk is volt, ami szakmai program változást, SZMSZ módosítást 

eredményezett. Mi mindig a bizottság elé tudtuk tárni, hogy hol is tartunk most. Azt gondolom, 

hogy az adatokat nem kívánom most elmondani, inkább egy pici kiegészítést tennék még azon 

túl, ami ebben szerepel. Ez némileg szubjektív kiegészítés lesz. Többször elhangzott már, hogy 

2016. január 1-től nagyon komoly változások következtek be az intézmény életében és teljesen 

új rendszert kellett kialakítanunk a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatellátásának a területén. A régi beidegződéseket, amelyek közel húsz évesek voltak 

mindenkinél, főleg azoknál, akik régi munkatársak voltak, ezen változtatni kellett. Ez sohasem 

egyszerű, de miután elég hamar körvonalazódott, hogy mi is lesz itt a feladat, január elsején 

úgy tudtunk csatasorba állni, hogy sem a környező települések - akiket be kellett a szakmai 

munkánkba vonnunk - sem pedig a helyi intézmény ebből nem érzékelt semmi negatívumot. Ki 

kell emelnem azt is, hogy hirtelen elő kellett állni egy új helyiséggel, ami most nyitva álló 
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helyiségként funkcionál, ezt nem tudtuk volna előteremteni, ha a fenntartónk ezt nem teszi 

lehetővé. Hiszen így sem a szakmai dolgokban, sem a technikai kivitelezésben semmiféle 

visszatartás nem jelentkezett. Teljes mértékben partnerként tudtunk működni és ez nagyon jó 

volt. A januári változások ellenére, szerencsésnek érzem magam, mert olyan szakmai 

felkészültséggel rendelkeznek a kollégák, ami miatt sikerre lehetett vinni az eltervezett 

dolgokat. Ami nagyon nagy hozadéka volt az előző évnek, hogy 70 főre sikerült felemelni az 

étkezésben ellátottak körét és így már nincs várakozói lista, ahogyan ez korábban 

megfigyelhető volt. Mindenkinek az igényét ki tudjuk elégíteni, így ez mindenképpen egy 

szakmai és egy színvonalbeli ugrást jelent, amit nagy örömmel nyugtázom. Ha kérdés van 

természetesen válaszolok rá, de sok mindent tudtok már az előző évekről.  

 

Sulyokné Guba Judit: Egyébként ez így igaz, mert a legutóbbi alkalom amikor így együtt 

voltunk akkor tulajdonképpen a 2016. évi beszámolót is megejtettük. Azt mondhatom, hogy 

napra készek vagyunk. Egy mozgalmas időszak van a szervezet mögött. Egyrészt tartalmi 

változások is jócskán voltak, másrészt a kistérségből való átalakulás is érintette, bár a napi 

munkát nyilván nem annyira. Fenntartói szemmel megnyugtató tudat, hogy ezek a változások 

a napi működést nem befolyásolták, vagyis nekik nincsen erről tudomásuk. Van-e a 

bizottságnak kérdése?  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Nekem csak megakadt a szemem itt a 13. oldalon egy táblázaton. 

Úgy hangzik, hogy a „Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma települések 

szerint”. Itt ugye, 15 településről van szó. Bicske csak az arányok miatt ugrik ki ennyire a 

sorból? 

 

Szabó Ágnes: Igen, csak ez indokolja.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Lenne még egy kérdésem. A pszichológusaitok teljes állásban 

dolgoznak? 

 

Szabó Ágnes: Igen, főállásúak. Két tanácsadót kell alkalmaznunk, az egyikkel sikerült a 

pszichológusi munkakört betöltetni.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Egyre több gyereknek lenne szüksége pszichológusra és 

szerintem, nagyon kevés a pszichológus. 

 

Szabó Ágnes: Mi is így vesszük észre. Egyébként ez érdekes. Talán szerepel is a 

beszámolóban, hogy a pszichológussal szemben is nagyon erőteljes ellenállás van a család és a 

szülők részéről. Ha ők olyan gondolatot fogalmaznak meg, hogy nincs szükség pszichológusra, 

mert te nem vagy bolond kisgyermekem, persze akkor természetesen nem lehet a gyermeket 

erre kérni. Viszont ahol együttműködik a szülő és felismeri, hogy itt egyáltalán nem erről van 

szó, akkor ott nagyon jó eredményeket lehet elérni. Nyilván egy alkalom sohasem elég. Ez is 

egy olyan ellátás, ahol rendszer kell, több beszélgetés vagy több kezelés, attól függően, hogy 

miről van szó.  Ha ez megreked az elején, akkor abból mi nem tudunk csodát tenni. Még úgy 

sem, de próbálkozunk. 
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Sulyokné Guba Judit: Érdekes dolog ez, mert a gyermekpszichológiai szolgáltatás több 

szinten rendelkezésére áll a szülőknek. Ennek egy része a pedagógiai szakszolgálatnál és 

rendelőintézetnél van. Természetesen tartalmilag különböznek.  

 

Szabó Ágnes: Ezért nem mindegy, hogy a jelzőrendszer mely pontján kerül be. Előfordulhat, 

hogy egészségügyi panasz miatt találkozik a szakemberrel, de lehetséges egy intézkedés által 

is, amikor mi javasoljuk a pszichológust. Szintúgy más a pedagógiai szakszolgálatnál is. 

Sokban függ attól, hogy melyiket érzi jobban stigmatizálónak. Ezért kell 

rendszerszemléletűként tekinteni rá, mert mindig a családban van a probléma. Történnie kell 

egy szemléletváltásnak és az információnyújtás kibővítésének, hogy ez jobban, hatékonyabban 

tudjon működni. 

 

Bálint Istvánné: Szót szeretnék kérni. Csak annyit szeretnék ehhez a beszámolóhoz 

hozzáfűzni, amit már elmondtam az éves kerekasztal beszélgetésen is nálatok. Ági is elmondta, 

hogy az önkormányzattól megkapott minden olyan támogatást a Kapcsolat Központ, amivel 

hatékonyan tudott működni. Én szakmai szemmel szeretném értékelni ezt a beszámolót, révén, 

hogy hozzám tartoznak a szociális ügyek és minden ilyen problémakör, ami az 

önkormányzathoz befut. Én még soha nem tudtam olyat kérni, amit ne a legjobb tudásotok 

szerint a ti határaitokon belül teljesítettetek volna. Örülök neki, hogy az a 20 éve a szakmába 

beégett stigmák jól kezelhetőek. Az elmúlt évekre visszamenőleg tapasztalatom szerint 

rugalmasan álltatok hozzá és megtaláltuk a közös hangot. Azaz egyfajta ellenállás az 

önkormányzattal szemben, főleg az ügyfélkezelés kapcsán eltűnt, most már teljesen jól 

dolgozik együtt a két egység. A város részére egy olyan szakmai munkát nyújtotok, amiért 

nyugodtak lehetünk. Emellett a védőnőket szeretném még kiemelni. A tavaly évben elindítottuk 

a gondoskodó önkormányzat keretein belül a védőoltás projektet és azt látom, hogy nagyon jól 

propagálják, mert egyre többen veszik igénybe ezt a lehetőséget. Köszönöm nektek, 

mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen. 

 

Sulyokné Guba Judit: Érdekes, amit Alpolgármester Asszony is említett, hogy 

tulajdonképpen a Kapcsolat Központtal, illetve annak elődjével az önkormányzatnak mindig jó 

volt a kapcsolata, akkor is, amikor nagyon nem volt jó anyagi kondíciók között az 

önkormányzat. Érzékelhető a kiegyensúlyozottság, a szoros napi kapcsolat a két fél között, ami 

egy nagyon jó atmoszférát teremt a városban. Pont a védőnők kapcsán szerettem volna kiemelni 

a rotavírus elleni védőoltás beadását. Annak ellenére, hogy ez egy új történet, a születendő 

gyermekeknek több mint 50% majdnem 60%-a megkapja ezt a védőoltást. Úgy gondolom, hogy 

ez egy kiindulási alapként, nagyon jó arány és bizakodásra ad okot. Kérdezem a bizottság 

tagjaitól, hogy kinek van még észrevétele, javaslata? Amennyiben nincsen akkor én nagyon 

szépen köszönöm a kimerítő anyagot, amit kaptunk és további sikeres, jó munkát kívánok a 

Kapcsolat Központ minden egyes tagjának. Kérem szépen, hogy egy támogató szavazattal 

erősítsük ezt meg. Köszönöm szépen, ez 4 igen. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

 

 

29/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ 2016. évi szakmai munkájának értékeléséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Kapcsolat 

Központ 2016. évi szakmai munkájának értékeléséről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva az Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2016. évi szakmai beszámolóját 

elfogadja. 

 

 

8.) Napirendi pont 

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi munkatervéről és 2016. évi 

beszámolójáról 

 

Szabó Ágnes 946 órakor távozik az ülésről. 

 

Sulyokné Guba Judit: A 65 számú előterjesztést kérem, hogy tárgyaljuk. A Bicskei Egységes 

Művelődési Központ és Könyvtár munkatervéről és beszámolójáról szól. A Jegyző Urat 

megkérem, hogy vezesse fel ezt az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

vezetője elkészítette a 2016. évi beszámolót, illetve a 2017. évi munkatervet. Az SZMSZ-ünk 

alapján szintén fenntartói jóváhagyás szükséges, azonban ezt átruházott hatáskörben a 

Humánerőforrások Bizottsága gyakorolja. A munkatervet és a beszámolót az előterjesztés mellé 

csatoltuk, köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen. Nagyon alapos a munkaterv és a beszámoló, amit 

kaptunk. Kívánod-e kiegészíteni vagy valamelyik részét árnyalni a leírtaknak, Zsazsa? 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Igen kívánok. Néhány gondolatot fűznék a munkatervünkhez. Ötödik 

éve működik az integrált intézmény. A szakmai elvárásoknak mindkét intézményegység 
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megfelel, az alapfeladatokat teljesítjük. A Művelődési Központ a közösségek szervezését, 

közösségek gondozását, amíg a Könyvtár, a könyvtári szolgáltatásokat üzemelteti. Pénzügyileg 

stabilan működünk. A szakembergárdánk is stabil, bár az elmúlt évben a könyvtárban gondot 

okozott, hogy egy nagy tapasztalattal rendelkező kolléga más irányban képzelte el tovább az 

életét. Elég nehezen tudtuk az állását betölteni. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy mind a 

két intézményegység a lehetőségeihez mérten maximálisan helytállt. Az alapfeladatok mellett, 

ellátunk minden olyan feladatot, amit egyrészt a jogszabályok ránk ruháznak, másrészt a 

bicskeiek elvárnak tőlünk. Az intézményünk a bicskeiekért van és az ők igényeit kell 

kielégítenünk. A munkatervünk első része az integrált intézményünk éves programjainak az 

összefoglalója. Kicsit hosszúra sikeredett a beszámoló, pedig igyekeztünk mindenről röviden 

írni. Az integrált intézmény tevékenysége után, szakmai egységenként tárgyaljuk az előző évet, 

illetve a 2017. évi hangsúlyozott feladatokat. Statisztikai adatokkal, illetve a rendezvénytervvel 

zárul a munkatervünk. A statisztikai kötelezettségeinket minden év március 31-ig kell 

teljesítenünk a minisztérium felé, ezt mind a két intézményegység meg is tette. Ez azért nagyon 

fontos, mert azok az intézmények, akik nem tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, azok 

semmilyen pályázatot nem nyújthatnak be. A beszámoló, a statisztikai adatok elfogadása után 

kerül a bizottság, illetve a képviselő-testület elé. Ennyit szerettem volna kiegészíteni. Ha van 

kérdés, akkor természetesen szívesen válaszolok. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Rendkívül sok program van mind a két intézményben. Nagyon 

örülök annak, hogy az Ifjúság háza megnyílt és ott nagyon nívós programokat lehet tartani. 

Beindult a filmklub is, aminek mindenki nagyon örül. Egy kérdésem lenne a mi kiállításunkkal 

kapcsolatban. Volt novemberben egy kiállításunk a Szent László Általános Iskola diákjai által 

készített rajzokból. A szülők visszajelzése alapján panasz érkezett a nyitvatartási időre. A 

szülők nem tudták megnézni, mert amikor odaérkeztek zárva volt. Nagyon kevesen mentek át, 

vagy nem volt megfelelően kiírva a nyitva tartás. Az a lényeg, hogy ők nem látták. Javaslom, 

ha egy ilyen kiállítás van, akkor azt meg kellene oldani, hogy legyen valaki ott és megnézhessék 

az érdeklődők az aktuális kiállítást. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Igen, ki volt egyébként írva, hogy a kulcs a Művelődési Központban 

van. Szerintem nem volt gond a Szent László Általános Iskola kiállításának látogatottságával. 

Nyilván mindig van olyan, akiknek elkerüli a figyelmét, vagy nem veszi észre, esetleg nincs 

ideje átjönni. Van egy szakmai álláshelyünk a Fiatalok házára. Jelenleg meghirdetés alatt van, 

sajnos senki sem jelentkezett eddig az álláspályázatra, de még nem is járt le a határidő. Az, 

hogy egy három hétig nyitva tartó kiállításnál folyamatosan nyitva tartsunk, ezt elég nehéz 

megoldani. Ennek oka a munkabér. Ez a legdrágább. Az megfontolandó, ha nincs minden nap 

nyitva, akkor heti két nap fix nyitva tartást megoldani. Erre viszont nincs személyzetünk. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Bocsánat, de milyen végzettség szükséges az állás betöltése. 

Milyen állást hirdettetek meg? 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Szakmai végzettséggel ifjúsági előadót, ifjúsági programszervezőt. 

Nyilván, hogy egy főiskolai diplomást nem lehet beültetni oda, hogy csak a nyitva tartást 

biztosítsa. Sajnos közfoglalkoztatottakkal sem tudjuk most megoldani, mert megváltozott a 
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közfoglalkoztatásnak a rendje. A tudomásom szerint, 1-3 hónapra tudunk csak 

közfoglalkoztatottat alkalmazni ebben az évben. Meg kell fontolni, esetleg megbízási díjban 

lehet gondolkozni. Egy sima portaszolgálat, vagy egy sima kiállítás őrzés elegendő lenne. Eddig 

ez még nem merült fel, de ha ekkora igény akkor megfontolandó.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Egy kiállításnak csak jót tehet, ha nyitott kapuval várja az 

érdeklődőket. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Igen egyetértek, de intézményvezetőként nekem mérlegelnem kell, 

mindig a leggazdaságosabb megoldást kell megkeresni és megtalálni. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Emellett tényleg gratulálok az eddigi munkátokhoz és a nívós 

programokhoz. 

 

Bálint Andrea: Ugyanúgy, ahogy a Kapcsolat Központnál, itt is szót kérek, mivel ez a hatáskör 

is hozzám van rendelve. Ugyanazt tudom elmondani, amit már elmondtam korábban. Jól tudunk 

együtt dolgozni az eredmények is ezt mutatják. Bicskén, aki szeretne valamilyen kulturális 

programban részt venni, az meg tudja találni a számára megfelelőt. Egyre inkább azt látom, 

hogy szélesedik ez a paletta. A Művelődési Központ törekszik arra, hogy a legváltozatosabb 

igényeket is kiszolgálja. Ez a mozgó mozi egy nagyon jó elgondolás, amiben bízom, hogy egyre 

eredményesebb lesz, egyre több bicskei fog ellátogatni ide a pláza helyett. Bebizonyítva, hogy 

egy kis műanyag rattan széken is jót lehet mozizni. Nyilván az idősebb korosztálynak 

nosztalgikus emlék lesz. Köszönöm szépen a Központ eddigi munkáját a mindenkori 

programokon, főleg a nagyobb rendezvényeken: Bicskei Napokon, Szent Mihály Napon és 

augusztus 20-án. Leginkább ezeken a programokon látom az együttműködésünknek a 

gyümölcsét, a szakmai felkészültségeteket és törekvéseiteket. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Én még annyi hozzátennék, hogy nagyon várjuk a nyári 

táboroztatás eredményeit, hiszen ez minket is érint. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: A Szivárvány című pályázatunk miatt, már mindenki tűkön ül. Február 

1-től volt a projekt meghirdetve és attól az időponttól lehetett tervezni. Minden bicskei oktatási 

és nevelési intézmény a partnerünk és mindenkivel terveztünk is. Most már március vége van, 

úgyhogy nagyon várjuk az eredményét. Az első mérföldkőnek júniusban van vége, a második 

mérföldkő a nyári táboros rész következik. Nagyon bízom benne, hogy hamarosan eredményt 

hirdetnek. Múlt héten is beszéltünk az irányító hatósággal, zajlik még a pályázatok értékelése, 

de saját felelősségre senkinek sem javasolják, hogy kezdje el a pályázatot. Ez a bizonytalanság 

a legrosszabb, mert tudnunk kellene a választ.  

 

Sulyokné Guba Judit: A kiemelt, jövőbeli projekteket nagyon jónak találom. Akár az Add 

tovább! vagy az EFOP-os pályázati projekt, amely a Tanodán kívüli tevékenységet, 

személyiséggazdagító programokat segíti elő a köznevelési intézményekben. A premier előtti 

mozi, annak idején is nagyon jól működő, elmondhatatlanul népszerű dolog volt. Az első 

munkahelyem a Művelődési Központ volt. Elővételben kellett a jegyeket értékesíteni, mert 
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annyira felfutott. Könnyen elképzelhető, hogy a program jelentősége Bicske határain is 

túlnyúlhat. Szeretném elismételni az Alpolgármester asszony által elmondottaknak az 

esszenciáját. Köszönjük szépen. A könyvtári munkára úgy általában nincsen rálátásom. Az 

azért nagyon jól érzékelhető, hogy az olvasás népszerűsítésén túl, a közösségépítő, kulturális 

programokat kiválóan szervezik. Gratulálok és további jó munkát kívánok! 

 

Máté János Szilárd: Annyit szeretnék még kérdezni Intézményvezető Asszonytól, hogy 

vannak-e visszamenő statisztikai adatok arról, hogy mennyien látogatják a könyvtárat? Esetleg 

regisztrált felhasználók, tizennégy év alattiak? Ez milyen régre megy vissza? Akár húsz évvel 

korábbi időszakokat is meg lehet tekinteni? 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Én 1979 óta dolgozok itt, így addig biztos meg lehet tekinteni. Maga 

a statisztika minden évben elkészült. 

 

Máté János Szilárd: Ezeket meg lehet találni? 

 

Nagyné Szita Erzsébet: A statisztikákat? Szerintem a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján 

fent van minden statisztika, de utána fogok nézni, mert ott átszervezés volt az elmúlt 

időszakban. Ott utána lehetett eddig nézni. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Amit még csodálok, hogy a könyvtáros programjaik annyi 

gyermeket vonzanak. Annyira jó látni, hogy a gyerekek felszabadulnak, mert kivesszük a 

kezükből „a kütyüket”. Ott vannak és nagyon tartalmas programokkal várják őket a 

Könyvtárban is. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Nagyon fontos az olvasás megszerettetése, azért az internet nagyon 

nagy konkurencia és ezek a rendezvények mind az olvasás népszerűsítését szolgálják.  

 

Sulyokné Guba Judit: Azért emeltem ki ezt az EFOP-os pályázatot előbb, mert itt érhető 

nyomon a közművelődési intézményeknek a városszervező művelődés- és közösségszervező 

hatása. A gyermekeket tudjuk összeszervezni és természetessé tenni nekik a kultúrához való 

közelségüket, akár egy könyvről akár egy kulturális rendezvényről van szó ez várospolitikai 

szempontból nagyon fontos.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: Az alapvető stratégiai célcsoport a gyermekek, mert ebben az 

életkorban kell hozzászoktatni a gyermekeket ahhoz, hogy később fiatalként vagy felnőttként 

is használják ezeket a lehetőségeket, amit a település és a város nyújt.  

 

Sulyokné Guba Judit: Ez így igaz. Ahogy írtad is a kiemelt célcsoport a gyermekek és a 

családok. Ha nincs több kérdés, akkor szavazásra bocsátom a munkatervet és a beszámolót. 

Köszönöm szépen, 4 egyhangú igennel fogadtuk el. 
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

 

 

30/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi munkatervéről és 

2016. évi beszámolójáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott 

hatáskörében eljárva jóváhagyja és elfogadja a határozat melléklete szerint a Bicskei Egységes 

Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi munkatervét és a 2016. évi beszámolóját. 

 

 

9.) Napirendi pont 

A 2017. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

 

Sulyokné Guba Judit: A következő napirendi pontunk a 77 számú előterjesztés. Jegyző Úr 

megengedi, hogy a felvezetést rögtön átdelegáljam a az Intézményvezető Asszonynak? 

 

Fritz Gábor: Természetesen. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Köszönöm a szót. A 36. Bicskei Napok megrendezésére készülünk, 

hagyományosan május második hétvégéje, mindig a Botond napjához legközelebb eső 

hétvégére esik az esemény. Harmadik alkalommal rendezzük meg ebben a szerkezetben, 

amiképpen idén is tervezzük, négy napon keresztül, csütörtöktől-vasárnapig. A Bicskei Napok 

gerincét a „Hagyományos ízek – ízes hagyományok Pannónia Szívében” fesztivál adja és eköré 

csoportosulnak a különböző családos, gyermek és ifjúsági programok. Számos kiállítás lesz a 

Bicskei Napok alatt, amit már megszokhattunk az elmúlt évek során. A Művelődési 

Központban Hantosné Lovászi Erika Csabdin élő művésztanárnak lesz a kiállítása. A Fiatalok 

Házában a Szent László Általános Iskola gyermekmunkáiból lesz egy fotókiállítás és újdonság, 

hogy a Batthyány Kastélyban a Kertbarátok is rendeznek egy kiállítást, tervezik legalább is. 

Zombori Györgyi festő kiállítását tervezik megrendezni. Számos programmal készülünk az idei 

Bicskei Napokra is. A megnyitó május 11-én csütörtökön 1700 órakor lesz a Művelődési 

Központban, ami egyben a Hantosné Lovász Erika kiállításának megnyitója is lesz, Vadász 

Attila orgonaművész közreműködik, akinek utána a református templomban tervezzük egy 

önálló koncertjét és nagyon köszönöm a segítséget, hogy megtarthatjuk ott a koncertet. 

Szemüveg nélkül most látom így a lap alján, hogy a Bicskei Napok beharangozó programja két 
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nappal a rendezvénysorozat előtt kedden, a Döme Kata által szervezett „Virágözönnel” indul 

immár hagyományosan. Május 12-én pénteken délelőtt a bicskei óvodásoknak lesz a 

sportnapjuk, majd utána lesz egy flashmob, de ugye nem így hirdetjük, mert akkor nem lenne 

spontán az összejövetel. A bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola pedagógusai 

kezdeményezésére az összes bicskei általános iskolást, illetve középiskolást várják erre a 

programra. Tudomásom szerint a zeneiskolát is megkeresték ebben az ügyben. Sor kerül 

„Születésfa” öltöztetésére, az újszülött babák névjegyeinek a felhelyezésére a születésfára. Ezen 

a napon délután lesz „Az én hitem, az én világom” című kiállításnak a megnyitója a Fiatalok 

Házában. A tervek szerint szintén ezen a napon nyílik meg a Zombori Györgyi festő kiállítása 

is. A Bicske Szíve Parkban folytatjuk a programot, ahol szabadtéri rendezvényekre kerül sor: a 

Bicskei Huszárzenekar és a Mányi Mazsorettek fellépése, majd Horizont Light két régi tagjának 

és néhány fellépőnek a közreműködésével „Örömzenélés”. Este Oláh Szabolcs Jazz Quintettje 

zárja az aznapi programot. Egy dolog függőben van még, az éjszakai kosárlabda, amely jelenleg 

szervezés alatt van. A Sárközi Mónika mára ígért választ, hogy be tudják-e vállalni még a 

Csokonaisok. Az éjszakai kosárlabdáról annyit kell tudni, hogy több, mint két évtizeden 

keresztül folyamatosan megszerveztük ezt a programot. Azzal, amikor a Bicskei Napok 

szerkezete átalakult, akkor nem fért bele minden hagyományos program, most viszont 

szeretnénk megújítani az éjszakai kosárlabdát. Ennek még zajlik az előkészítése. Május 13-án 

szombaton a Bicske Szíve parkban lesznek a rendezvényeink, de mellette ugyanúgy más 

helyszínen is lesz program. A Bicske Szíve parkban lesz a „Településünk ízei” a hagyományos 

főzőversenyünk, ami minden évben rendkívül nagy sikert arat. Ha jól tudom, már negyven 

nevezőnél járunk. Rengetegen jelentkeznek és rendkívül jól szokott sikerülni. A 

„Hagyományőrző börze”, a kirakodóvásár szervezése is zajlik, folyamatosak a 

visszajelentkezések. Amiről beszélgettünk, hogy a Helyi Értéktár Bizottságnak a workshopja, 

akkor erre a napra kerülne. A megnyitó előtt a Bicskei Fesztivál Fúvózenekar ad majd térzenét, 

hasonló módon tervezzük, mint az elmúlt évben. Nem a színpadon, vagy a színpad előtt, hanem 

a főzőhelyek között zenélnek, hogy ezzel is hangulatot teremtsenek a finom ételek 

elkészítéséhez. 1100 órakor kezdődik a retro véradás és 11 00 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó 

is. A megnyitó után a gyermekeké lesz a színpad: a Bicske Városi Óvoda gyermekcsoportjai az 

„Apró Talpak” és a „Bicskei Csillagszeműek” fognak fellépni. Az utóbbi években rendkívül jól 

sikerülnek ezek a délelőtti gyermekprogramok a színpadon, ez köszönhető a városi óvodáknak. 

Több ovis csoport is készül erre a programra, nagyon sokan vesznek részt rajta, nagyon sok 

szülővel és valami fantasztikus hangulata van ennek a délelőtti programnak, amikor ez a sok 

kicsi gyermek járja a táncot, őrzi hagyományainkat. Ez egy remek színfoltja a Bicskei 

Napoknak. „Jó ebédhez szól a nóta” nosztalgia műsorral folytatódik a programsorozat. Leblanc 

Győző és Tóth Éva lesz a vendégünk. Egy meglepetéssel készülnek, egy kívánságműsor- 

szerűséggel. Nem klasszikusan kívánságműsor lesz, hanem több műsorral készülnek és majd a 

közönség eldöntheti, hogy majd „magyar nótás”, az „operett változatot” vagy a „vegyes 

változatot” választja éppen. Közvetlenül ezután indulnak a gyermekprogramok, a népi játszótér, 

a könyves sátor, a könyv cserebere, a korongozás és a kézműves ügyeskedés. Ezek egészen 

estig tartanak. 1430-kor kezdődik a „Vendégváró” program a szabadtéri színpadon. A bicskei és 

a környékbeli néptánc csoportokat várjuk a fellépésre, jelenleg zajlik a visszajelentkezés. 1700 

órakor a szári néptánccsoportnak lesz egy 50 perces programja a szabadtéri színpadon. Többen 

kérdezték már tőlem, hogy ez a sváb lakodalmas-e? Ez nem a sváb lakodalmas, hanem annak 
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egy egyszínpadi változata, kivonata. Este 1900 órától Ocho Macho koncert lesz, mellette pedig 

távcsöves csillagászati bemutató, csillagok figyelése. Mindezek mellett, szintén szombaton a 

Barátság Horgász Egyesület szervezésében Nagyegyházán horgászverseny kerül 

megrendezésre. A „Hagyományos Bogaras Piknik” a Volkswagen bogarasok egyesületének 

szervezésében lesz. A „Bicske Barátok találkozója” programra is sor kerül. Persze rengeteg 

sportprogramot is tervezünk, ahogy már megszokhattuk. 1979 óta a Bicskei Napoknak szerves 

részét képezi a sportrendezvény, a sportprogram. A helyi sportegyesület a Bicskei Napok mellé 

állt és nagyon gazdag programmal színesítette a rendezvénysorozatot. Május 14-én vasárnap a 

Bicskei Napok úszóversenyével kezdődik a nap, majd a Batthyány-kupa asztalitenisz 

versennyel folytatódik a sportprogramok sora. A Művelődési Központban „óriáskép-festés”, 

gyermek graffityre kerül sor, délután pedig megkezdődnek a záró programok. Kettőtől a 

Művelődési Központban működő különböző sport és tánccsoportok lépnek fel, illetve rajtuk 

kívül még a két kempós csoport is bemutatkozik. Szintén két órától megkezdődik a kezeslábas 

ügyességi játszó és mesesátor. A következő a „csiri-biri” mozgásfejlesztő tornának a bemutató 

foglalkozása, ugyanígy a „ringató” zenés-dalos nyílt foglalkozása és 1700 órától a Kiskalász 

zenekar tavaszköszöntő koncertjével zárunk. Keretet a zárónapnak úgy terveztük az idén, hogy 

a Vida Reniék nyitnának délután kettőkor egy nyitótánccal és a Kiskalász zenekar koncertje 

után egy záró tánccal zárnának. Most azt a fajta variációt, amit az elmúlt években terveztünk, 

amikor a volt csokonais diákok palotásával indítottuk és zártunk, azt most a Vida Reniékkel 

váltanánk fel. Nagy vonalakban akkor ennyit szerettem volna mondani a Bicskei Napokról. Az 

intézményünk költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll, amire nincsen fedezet az a 

főzőverseny, tehát nem a kulturális programok, illetve a testvérvárosi küldöttségekkel 

kapcsolatos programokra.  

 

Sulyokné Guba Judit: Nagyon szépen köszönjük ezt a részletes ismertetést. Van-e kérdésetek? 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Már a felsorolása is kimerítő volt, rengeteg program van. 

 

Sulyokné Guba Judit: Nagyon részletes, alapos és színvonalas a programsor. Tulajdonképpen 

csak zárójelben szeretném megemlíteni, mint lehetőséget a jövőben, hogy a Zeneiskolának a 

tanárai hosszú éveken keresztül, még az alapítási időszaktól kezdve vettek részt az úgynevezett 

tanári hangversennyel a Bicskei Napoknak a programsorozatában. Ez az utóbbi időben 

elmaradozott, de szeretném tolmácsolni a kollegák felajánlkozását, hogy nagyon szívesen részt 

vennének a Bicskei Napokon. Sokat fogtok dolgozni a rendezvénysorozattal úgy látom. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: Hosszú éveken keresztük tíz napos volt a Bicskei Napok, tehát fizikai 

képtelenség, hogy négy napba ennél több programot bele lehessen zsúfolni. Valóban a 

Zeneiskola tanárainak a koncertje 1980 óta, az iskola megalapításának ideje óta, folyamatosan 

minden évben megszervezésre került. Sajnos ma már szünetel. Több minden szünetel a Vajda 

esttől kezdve, de nyilván lehet úgy szervezni a jövőben, hogy akár háromévente vagy ötévente 

visszahozni ezeket a régi, nagyon jól sikerült és bejáratott programokat. Statégiailag át lehet 

gondolni ezeket.  
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Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen. A határozati javaslat két pontból áll: egyrészt, hogy 

a programtervezetet a melléklet szerint a bizottság jóváhagyja, illetve javasolja a rendezvény 

megszervezéséhez egy 1,5 millió forintos keret jellegű összeget a költségvetésből mellé 

rendelni a testvérvárosi kapcsolatok és a főzőverseny okán. Amennyiben nincs semmilyen 

kérdés, vagy észrevétel akkor szavazzunk. Köszönöm szépen, 4 igennel elfogadtuk. 

 

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:  

 

 

31/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2017. évi 

Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2017. évi 36. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja, 

2. a programra 1.500.000,-Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2017. évi költségvetés 

rendezvény előirányzata terhére. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

10.) Napirendi pont 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015 (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bálint Istvánné és Nagyné Szita Erzsébet 1020 órakor távozik az ülésről. 

 

Sulyokné Guba Judit: A 80 számú, a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 

szóló 10/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés következik. 

Parancsolj, Jegyző Úr! 

 

Fritz Gábor: Én gyorsan ismertetném az előterjesztést. Ez ugye a szociális rendeletünk, ez 

alapján mennek a települési támogatások elbírálásai, a kérelmek benyújtásai. Most eltelt már 

reprezentatív mennyiségű idő és van már jogalkalmazói tapasztalat. Akár szakaszonként is 
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végig mehetünk a rendelet-tervezeten. Itt az 1. szakaszban tekintettel arra, hogy a hulladékos 

közszolgáltató számlázási rendszere megváltozott, tehát javasoljuk ezzel a ponttal módosítani 

az eredeti e) pontot. A 2. szakaszban pedig belekerült az, hogy a születési támogatás az ügyfél 

kérelmének megfelelően, vagy házipénztárból, vagy banki átutalással kerül kifizetésre. Eddig 

ez nem szerepelt a rendeletben. 3. szakaszban tekintettel arra, hogy a jogszabály azt mondta, 

hogy az ápolásra való jogosultságot meg kell szüntetni az ápolt halálával, azonban azt a törvény 

nem tisztázta, hogy tovább kell-e a támogatást folyósítani vagy sem. Ez tisztázódott és a helyi 

rendeletünkben erre hivatkozunk. 4. szakasz: ott egy kis kiegészítést tettünk, mégpedig, hogy 

azoknak nem jár a tűzifa támogatás, akik nem rendelkeznek fatüzelésre alkalmas berendezéssel. 

Ez értelemszerű, de sajnos rendezni kell. Új mellékleteket is alkottunk, ezt tisztázza az 5. 

szakasz. A 6. szakasz, a 22. szakasztát egészíti ki az eredeti rendeletnek. Itt is egy olyan 

ellentmondásra szerettünk volna rávilágítani, hogy az önkormányzat felé tartozással 

rendelkezik a bérlő, ennek ellenére mi lakásfenntartási támogatásban részesítjük. Ezzel az új 

bekezdéssel ez megszűnik. A 22. szakaszban szintén egy ellentmondás volt. A hulladékos 

rendeletünkben 30 literes kuka biztosítása az egyedül élőknek, itt pedig 60 liter volt a 70 év 

feletti egyedül élőknek. Magyarul, ha valaki betölti a 70. életévét, akkor dupla annyit szemetel. 

Ez nem igaz, szóval ezt levittük 30 literre. Illetve a jogalkalmazás során az egyedül élés tényét 

a hulladékos rendelet alapján kell igazolni. 

 

Sulyokné Guba Judit: Bocsánat, ez a 30 literes úgy néz ki, hogy megszűnt már, kivéve a 

nyugdíjasoknak. 

 

Fritz Gábor: Nem. Tehát a 30 literre mindenki jogosult, aki egyedül él. Magyarul, a polgárok 

személyadatainak és lakcímének nyilvántartásában egyedül van bejelentkezve. Pont itt volt a 

jogalkalmazásbeli probléma, hogy itt ennél a rendeletnél nem volt ilyen kitétel. Most fogjuk 

nézni egyrészt a polgárok személyadatainak és lakcímének nyilvántartását, illetve ugye 

előállhat olyan helyzet is, hogy egyedül van bejelentkezve, de mégis fizikailag, életvitelszerűen 

többen használják az adott ingatlant. Ezeket szerettük volna rendezni. Elkészült a kérelem 

nyomtatvány is erre a támogatási formára. Azt tisztázta a helyi rendeletünk, hogy miként lehet 

ebbe a rendszerbe bekerülni, de azt nem tisztázta, hogy hogyan lehet ebből kikerülni. Tehát ha 

valaki meghal, elveszíti a jogosultságát. Ezeket rendezzük ebben a szakaszban. Ahogy 

mondtam, legyártottuk újra a mellékleteket is. 

 

Sulyokné Guba Judit: Igen, ez nagyon praktikus és teljesen egyszerű indokok.  

 

Fritz Gábor: Ez a rendelet idővel mindig fejlődik, javul. Olyan, mint a jó bor. 

 

Sulyokné Guba Judit: Ha nincsen kérdésetek ezzel kapcsolatban, akkor szavazásra bocsátom. 

 

Némethné Horváth Nikoletta: Nekem egyetlen egy megjegyzésem lenne, inkább, mint 

kérdésem. Főként nálunk csapódik le ez a szociális dolog és rengetegen jeleznek azzal a 

problémával kapcsolatban, hogy a portánál nem jutnak tovább. Tehát megkérdezik a portán, 

hogy mit szeretne. Ha mondjuk februárban azt mondja, hogy tűzifát, akkor azt mondják, hogy 
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nincs tűzifa. Minden esetben a szociális irodán kellene, hogy felvilágosítást kapjon az éppen 

aktuális kérdésére.  

 

Fritz Gábor: Mondjuk a tűzifa, az tipikusan az, ami könnyen ellenőrizhető, mert van egy 

időintervallum, ami alatt be lehet nyújtani. Ez egy szűrő volt, mert rengeteg ügyfél miatt a 

kollégáknak már nem volt arra kapacitása, hogy emellett még az egyéb fontos munkájukat is 

elvégezzék.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: Én értem, de akkor tegyünk ki egy hirdetményt a portára, hogy 

tűzifaigénylés ettől és eddig volt. Mert, ha tényleg olyan helyzetben van az a család, akkor még 

rendkívüli segélyt még mindig igényelhet, amit ő tűzifára költ. De ha már a portánál sem jut 

tovább, akkor erre nem képes. Ez nem csak tűzifával fordul elő, de ezek mindig nálunk 

csapódnak le. 

 

Fritz Gábor: Akkor a hirdetmény lenne a megoldás? 

 

Németné Horváth Nikoletta: Én azt gondolom, hogy akkor azt már időben tegyük ki. Ha ez 

világosan ki van írva, akkor nincs konfrontáció a portás és az ügyfél és a portás között, hanem 

elolvassa és akkor eldöntheti, hogy bemegy a szociális irodára és valami mást megpróbál 

igényelni. Esetleg elolvassa, megfordul és kimegy. 

 

Fritz Gábor: Eddig ez minden esetben így működött, tehát a honlapon is kint volt, illetve a 

hirdetőtáblánkon is, de vannak olyan ügyfelek, akik nem olvassák el. Azzal nem tudunk mit 

kezdeni.  

 

Németné Horváth Nikoletta: De ha elakarja érni az aulában kirakott hirdetést, akkor neki 

tovább kell jutnia az ajtón. 

 

Fritz Gábor: De a hirdetőtábla ott van a bejárati ajtónál. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Be sem engedik az ajtón? 

 

Némethné Horváth Nikoletta: Az ajtón, amin mi kártyával jövünk be, azon nem tud bejönni.  

 

Fritz Gábor: Ügyfélfogadási időben be tud bármikor. A hirdetőtáblán nagyon sok olyan 

jogszabályba foglalt közzétételi kötelezettségünk van, amit ott teljesítünk. Illetve a fontosabb 

közölni valókat ki szoktuk függeszteni minden esetben.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Ahhoz a mágnesajtón keresztül kell jönni. 

 

Fritz Gábor: Amikor ügyfélfogadás van, akkor az nyitva van és várjuk az ügyfeleket. 
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Németné Horváth Nikoletta: Rendben van, de én csak azt mondom, ami nálunk csapódik le. 

Én nem tudom, miként működik a hivatali rendszer. Mert mi csak jövünk, megyünk, amikor 

akarunk. 

 

Sulyokné Guba Judit: Akkor valami olyasmit kellene kitenni, ami rögzíti, mikor van az 

ügyfélfogadási idő és csak akkor jöhetnek.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: Ez ügyintézési időben történt. A portán megkérdezik, hogy mit 

szeretne a szociális irodán. Elmondja, hogy mit szeretne és akkor már nem jut tovább az ügyfél. 

 

Fritz Gábor: Akkor hátra kell fordulni, ott van a hirdetőtábla, csak erre akartam rávilágítani. 

Ettől függetlenül, ha azt mondod, hogy megoldást jelente a hirdetőtábla áthelyezése akkor az 

megoldható. 

 

Németné Horváth Nikoletta: Vannak ilyen kardinális problémák, mint a tűzifa és hasonlók. 

Például a gyermekvédelmi támogatás, ami augusztusban csomó embernek lejár, szóval arra is 

lehetne egy hirdetményt kirakni, hogy mikortól lehet már igényelni. Így nem az utolsó 

pillanatban kezdi el mindenki nagyon gyorsan intézni, mert kell a határozat, hogy a családok 

megkaphassák az ingyen tankönyvet. 

 

Fritz Gábor: Most a honlapunk direkt azzal kezdődik, hogy rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő szülők részére. 

 

Némethné Horváth Nikoletta: Én azt értem Jegyző Úr, csak nem azokról az emberekről 

beszélünk, akik a honlapot nézegetik. Nekem világos. 

 

Fritz Gábor: Várom, hogy erre mi lenne a konstruktív megoldás, miként lehet itt előbbre lépni. 

Szabó Ágiéknak is amikor ilyen jellegű, kérelem benyújtására nyitva álló határidős ügy van, 

akkor azt mindig meg szoktuk küldeni. Ők is értesítik az ügyfeleket. 

 

Sulyokné Guba Judit: Én megmondom, hogy mit kellene csinálni. Ide kintre, az épület elé 

kellene egy lábon álló, üveges hirdetőfalat felállítani, ahová a fontosabb információk, mint 

például ez is kikerülne. Ahhoz ne kelljen bejönnie az épületbe, hogy alapvető információkat 

megtudjon. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Vagy a portás hívja fel a figyelmet, hogy legyen szíves forduljon 

meg, mert, ha kint van akkor sem fogja elolvasni szerintem. 

 

Sulyokné Guba Judit: Kellene itt egy jó helyet találni egy kinti tájékoztató tábláknak, amely 

a lefontosabb dolgokat tartalmazza.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Szerintem ezt a szép épületet nem kell elcsúfítani, itt van bent 

hely egy nagyon hosszú hirdetőtáblának.  
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Sulyokné Guba Judit: Figyelj. Lehet, hogy a mostani az csúnya, de akkor olyat kell csinálni, 

ami illeszkedik az épülethez. 

 

Németné Horváth Nikoletta: Igen az lehet a megoldás, hogy a portás jelzi, hogy merre van a 

tábla és akkor annak elolvasása után döntsön arról, hogy mit szeretne. Ne a portás utasítsa el. 

 

Fritz Gábor: Értem. 

 

Sulyokné Guba Judit: Kérem szépen, hogy ha nincsen egyéb kérdés, akkor szavazzunk. 

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:  

 

 

Tárgy: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a települési 

támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

______/2017. (____) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

e) rendszeres támogatások esetén, a kérelmező által lakott lakás vagy ház vonatkozásában a 

hulladékszállítási díj befizetését igazoló bizonylattal. 

 

2. § A Rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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6. § A települési támogatás, a települési gyermeknevelési támogatás és rendkívüli települési 

temetési támogatás kivételével, postai vagy banki átutalással kerül kifizetésre. A települési 

gyermeknevelési támogatás és a rendkívüli települési temetési támogatás minden esetben házi 

pénztárból kerül kifizetésre. A születési támogatás az ügyfél kérelmének megfelelően házi 

pénztárból való kifizetéssel vagy banki átutalással kerül kifizetésre. 

 

3. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) Nem jogosult települési ápolási támogatásra a kérelmező hozzátartozó az Szt. 42. § (1) 

bekezdésében meghatározott esetekben. A települési ápolási támogatásra való jogosultságot 

meg kell szüntetni az Szt. 42. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetekben. 

 

4. § A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési tüzelőanyag támogatást nyújt egy 

háztartásnak a hideg időjárás miatt szükséges tűzifa biztosításához, évente egy alkalommal 

legfeljebb 10 q tűzifa mennyiségben, kivéve ha az igénylő a fűtéshez települési lakásfenntartási 

támogatásban részesül vagy környezettanulmány alapján megállapításra került, hogy az 

igénylő nem rendelkezik fatüzelésre alkalmas berendezéssel. 

 

5. § A Rendelet 14. § (7) bekezdésében a „8. melléklete” szövegrész helyébe a „3. melléklete” 

szöveg lép. 

 

6. § A Rendelet 22. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki: 

(16) Települési lakásfenntartási támogatásra nem jogosult az önkormányzati bérlakás 60 napot 

meghaladó bérleti díjtartozással rendelkező bérlője és a bérlő jogán az ingatlanban lakó 

személyek. 

 

7. § A Rendelet 22/A §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Jövedelemre tekintet nélkül a 30 literes gyűjtőedény közszolgáltatási díjának mértékéig 

hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatásra jogosult a 70. életévét betöltött és egyedül élő 

személy. A támogatásra való jogosultság megállapításakor a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásában szereplő adatok az irányadók. Az egyedül élés tényét a szociális 

hatáskört gyakorló szerv környezettanulmánnyal is ellenőrzi. 

 

8. § A Rendelet 22/A § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjtámogatás iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 

 

9. § A Rendelet 22/A §-a a következő (4) - (5) bekezdéssel egészül ki: 

(4) A kérelem a jogosultság keletkezését követően nyújtható be, a támogatás a kérelem 

benyújtását követő negyedév első napjától állapítható meg. 

 

(5) A támogatás megszüntetésének időpontja a jogosultsági feltételek megszűnésének hónapját 

követő hónap első napja. A jogosultság megszűnik a jogosult halálával, valamint ha a 

támogatott már nem egyedül él. 
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10. § Hatályát veszti a Rendelet 

a) 12. § (4) bekezdése 

b) 22/A. § (3) bekezdése 

 

11. § A Rendelet 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléklet lép. 

 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

11.) Napirendi pont 

Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 

 

Máté János Szilárd 1035 órakor távozik az ülésről. 

 

Sulyokné Guba Judit: A jegyzőkönyvnek jelzem, hogy 3 fővel vagyunk határozatképesek. A 

következő napirendi pont az intézményi étkeztetési térítési díjak megállapításáról szól. Jegyző 

Úr légy szíves vezesd fel az előterjesztést! 

 

Fritz Gábor: Minden évben önköltségszámítást kell végezni. Az önköltségszámítást a 

konyhavezető segítségével elvégeztük. Azért van ennyi határozati javaslat, mert első körben, 

mielőtt még a bizottság elfogadná a rendeletet, előtte a nyersanyagköltség megállapításáról kell 

dönteni, másrészt pedig az önköltségszámításról kell dönteni. Nagyon minimális mértékben 

emelkedett az étkezési térítési díj. Gyakorlatilag, mondhatni kerekítési hiba. 

 

Sulyokné Guba Judit: Azt hadd kérdezzem meg, hogy mielőtt végig megyünk a tételeken, 

hogy a Vajda János Gimnáziumból van igény? Mert ez egy néhány évvel ezelőtt szépen 

elsorvadt. Ettől függetlenül a konyháját a Művészeti iskola teremként tudja használni. 

 

Fritz Gábor: A települési önkormányzat kötelező feladata az étkeztetés. Azt pontosan nem 

tudom - ha ez volt a kérdés - hogy számszerűsítve mennyi az igény. Azt a konyhavezető tudja. 

 

Molnár Enikő: Nincsen igény rá, ezt csak azért raktuk bele, hogy legyen meghatározva, ha 

valaki kér. Jelen pillanatban nem működik. 

 

Sulyokné Guba Judit: Jó, rendben. Olyan kérdésem lenne Jegyző Úrhoz, hogy egyenként 

kellene szavaznunk ugye? 

 

Fritz Gábor: Igen, először a határozati javaslatokról. 

 

Sulyokné Guba Judit: Akkor én azt kérem szépen, mivel jelentős változás nincsen ebben az 

előzőekhez képest, hogy a Városi Óvoda és a Kapcsolat Központ által működtetett Bölcsődei, 

illetve Családsegítő és Gondozási Központ tételeit érintő határozati javaslatról szavazzunk. Az 

3 igen. 
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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  

 

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

 

33/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Bicske Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés 

nyersanyagköltségének megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Városi Óvoda óvodai étkezés és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ Bölcsődei Szakmai Egység bölcsődei étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Bicskei Városi Óvoda és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ Bölcsődei Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltsége:  
 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Bicske Városi 
Óvoda 

80 220 70 370 

Egyesített Családsegítő 
és Gondozási Központ – 
Kapcsolat Központ 
Bölcsődei Szakmai 
Egység 

Négyszeri étkeztetés 370 

 

Bicske Városi Óvoda, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

Bölcsődei Szakmai Egység és a Bicske Városi Konyha dolgozói kedvezményes étkezés 

nyersanyag költsége 268 Ft.  

 

Sulyokné Guba Judit: Az általános és középiskolai étkezési nyersanyagköltség 

megállapításáról kérem, hogy szavazzunk. Az is 3 igen. 

 

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

 

34/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az általános és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az általános 

és középiskolai étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tekintetében: 
 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Csokonai Vitéz 
Mihály Ált. Iskola 

85 245 80 410 

Felnőtt (vendég) 
étkezés rezsivel 
növelt összeg 

0 536 0 
536 

 

 

Sulyokné Guba Judit: A József Attila Általános és Szakiskola Iskola, ez így van? Szakiskola 

Iskola? A hivatalos megnevezése a Vajdának is változott. 

 

Fritz Gábor: Szakgimnázium, az is benne van. Igen. 

 

Sulyokné Guba Judit: Jó, tehát a két érintett intézmény vonatkozásában, aki egyetért a 

nyersanyagköltségnek az összegével az jelezze. 3 igen. 

 

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  

 

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

 

35/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola és a Székesfehérvári SzC 

Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakgimnázium étkezés nyersanyagköltségének 

megállapításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a József 

Attila Általános Iskola és Szakiskola és a Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda János 

Gimnázium és Szakgimnázium étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

A Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola és a Székesfehérvári SzC Fejér 

Megyei Vajda János Gimnázium és Szakgimnázium tekintetében: 
 

Intézmény Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

József Attila 
Általános Iskola 

85 245 80 410 

József Attila 
Szakiskola  

100 282 90 472 

Vajda János 
Gimnázium 

100 282 90 472 

Felnőtt (vendég) 
étkezés rezsivel 
növelt összeg 

0 536 0 
536 

 

 

Sulyokné Guba Judit: A gondozási központot illetően, kérem szépen, hogy akkor jelezzük a 

támogatást. Szintén 3. 

 

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  

 

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

 

36/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat – Központ Gondozási 

Központ Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat – Központ Gondozási Központ 

Szakmai Egység étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén működő Gondozási 

Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés tekintetében a nyersanyagárakat az alábbiak 

szerint állapítja meg: 
 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat – Központ Gondozási 

Központ Szakmai egység tekintetében: 
 

Intézmény  Nyersanyagköltség Ft  (nettó) 

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Kapcsolat 
Központ szociális 
étkezés rezsivel 
növelt összeg 

0 552 0 
552 

 

 

 

Sulyokné Guba Judit: Az ötös határozati javaslat az önköltségről szól gyermekek és 

felnőttek esetében. Ugye az önköltség itt 800,- Ft illetve 1055,- Ft. Kérem, szavazzunk. 

Köszönöm. 

 

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  

 

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

 

37/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Határozathozatal az intézményi étkezés térítési díjának megállapításához 

szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

Határozathozatal az intézményi étkezés térítési díjának megállapításához szükséges 

önköltségről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda tekintetében az 

étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Gyermek étkeztetés önköltsége 800 Ft 

Felnőtt étkeztetés önköltsége (csak ebéd) alkalmazott 800 Ft 

Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég) 1 055 Ft 

(Számítási módszer: az V. határozat 1-3 melléklete) 

 

Sulyokné Guba Judit: A határozati javaslat az általános iskolai intézményi étkezés térítési 

díjának a megállapításához szükséges önköltségről szól, ami a gyermekek esetében ez 
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valamennyivel több 906,- Ft, a felnőtteké pedig nem változik. Kérem, szavazzunk. 3 támogató 

szavazat. 

 

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  

 

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

 

38/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Határozathozatal az általános iskolai intézményi étkezés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

határozathozatal az általános iskolai intézményi étkezés térítési díjának megállapításához 

szükséges önköltségről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

és a Bicskei József Attila Általános Iskola tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége                 906 Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)                  1 055 Ft 

(Számítási módszer: az VI. határozat 1-2 melléklete) 

 

Sulyokné Guba Judit: A hetes határozati javaslat a szakiskolákra vonatkozó térítési díjaknak 

az önköltsége. Kérem szépen, hogy szavazzunk.  

 

 

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  

 

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

 

39/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Határozathozatal a szakiskola intézményi étkezés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

Határozathozatal a szakiskola intézményi étkezés térítési díjának megállapításához szükséges 

önköltségről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei József Attila Szakiskola és a 

Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 

tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

   Gyermek étkeztetés önköltsége                 970 Ft 

   Felnőtt étkeztetés önköltsége (vendég)                  1 055 Ft 

(Számítási módszer: az VII. határozat 1-2 melléklete) 

 

Sulyokné Guba Judit: A nyolcas határozati javaslat pedig a Gondozási Központnak az 

önköltségéről szól, ami a felnőtt díjat tartalmazza, ami 1055,- Ft. Kérem szépen, hogy 

szavazzunk. Köszönöm szépen. 

 

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  

 

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

 

40/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat 

Központ Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának 

megállapításához szükséges önköltségéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

Határozathozatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 

Gondozási Központ Szakmai Egység szociális étkeztetés térítési díjának megállapításához 

szükséges önköltségéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ tekintetében az étkeztetés önköltségét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

   Szociális étkeztetés önköltsége                 1 055 Ft 

 

Sulyokné Guba Judit: És akkor, van egy rendeletünk? 
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Fritz Gábor: Igen, még előtte egy kis kiegészítést tennék. Ha megnézi a bizottság, a rendelet 

teljes normaszövege nem egyszerre lép hatályba. Azért, hogy a szülők fel tudjanak készülni 

még erre a csekély emelésre is, úgy gondoltuk, hogy célszerű lenne szeptember 1-től hatályba 

léptetni azokat a pontokat, amik a szülőket érinti. Viszont a vendégétkeztetést szeretnénk május 

1-től hatályba léptetni, ott is tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettség súlyosbodik, ezért a 

30 napot azt tartjuk így is.  

 

Sulyokné Guba Judit: Hát gratulálok. Tehát ezért ezek a jóérzésből fakadó szempontoknak a 

gyakorlati megvalósításával jó szembesülni a munkánkban és a leírtakon keresztül. Erről is 

szavazzunk, köszönöm szépen. 

 

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  

 

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

 

41/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja, az alábbiak szerint:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017. (….) önkormányzati rendelete 

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott óvodában, bölcsődében és az 

önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott általános iskolában, középiskolában, szakiskolában biztosított menzai ellátásra, 

továbbá az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei 

Szakmai Egység étkezés térítési díj és a Gondozási Központ Szakmai Egység szociális 

étkeztetés térítési díjainak megállapítására.  
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2. § A gyermekétkeztetés bruttó intézményi térítési díja a nyersanyagköltség figyelembe 

vételével a következő: 

a) Bicske Városi Óvodában és az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységében biztosított étkeztetés 

esetében fizetendő 

aa) tízórai térítési díja    100,- Ft 

ab) ebéd térítési díja        280,- Ft 

ac) uzsonna térítési díja         90,- Ft 

b) A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében 

fizetendő 

ba) tízórai térítési díja     110,- Ft  

bb) ebéd térítési díja    310,- Ft  

bc) uzsonna térítési díja                     100,- Ft.  

c) A Bicskei József Attila Általános Iskolában biztosított étkeztetés esetében 

fizetendő 

ca) tízórai térítési díja       110,- Ft  

cb) ebéd térítési díja     310,- Ft 

cc) uzsonna térítési díja  100,- Ft. 

d) A Bicskei József Attila Szakiskolában biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

da) tízórai térítési díja  125,- Ft 

db) ebéd térítési díja   360,- Ft 

dc) uzsonna térítési díja  115,- Ft.  

 

e) A Vendég étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja teljes adagra 680,- Ft.  

fél adag esetén a teljes ár 70%-a 475,- Ft 

 

f) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

Gondozási Központ Szakmai Egységében étkeztetés esetén fizetendő 

ebéd térítési díja   700,-Ft. 

 

g) Alkalmazottak kedvezményes étkeztetés esetében fizetendő 

ebéd térítési díja   340,-Ft. 

3. § (1) Ez a rendelet a 2. § a)-d) és f) pontok, valamint a 3. § (3) bekezdés kivételével 

2017.05.01. napján lép hatályba. 

 

(2) A 2. § a)-d) és f) pontok, valamint a 3. § (3) bekezdés 2017.09.01. napján lépnek 

hatályba. 
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  (3) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 20/2014. (VI.37.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

12.) Napirendi pont 

A 2017. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

 

Sulyokné Guba Judit: A Búcsú van még hátra és az eszközbeszerzési kérelem. Elnézést 

Jegyző Úr, akkor átvenném a felvezetést. Itt gyakorlatilag az előző évekhez képest nem 

változott a feltételrendszer, a Kisfaludy utcai piacnak a területén lenne a búcsú ugyanúgy, mint 

tavaly. A BTC-vel kötné meg az önkormányzat a támogatási szerződést. Kérem szépen, hogy 

akkor ezt fogadjuk el. 

 

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  

 

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

 

43/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2017. évi 

Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2017. évi Búcsú megrendezésének helyszíneként a Kisfaludy utcai piacot jelöli ki, 

2. a Búcsú időpontja: 2017. június 11., 

3. megbízza a Bicskei Torna Clubot (a továbbiakban: BTC) a 2017. évi Búcsú 

lebonyolításával és a bevételt felajánlja a szervezet támogatására,  

4. felhatalmazza a polgármestert a BTC-vel kötendő, jelen határozat 1. mellékletét képező 

támogatási szerződés aláírására, 

5. felkéri a polgármestert, hogy 

a. a Búcsú idején a parkolás helyszíneként a Csokonai Általános Iskola füves 

részét jelölje ki, 
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b. gondoskodjon a Búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok 

értesítéséről az esetleges zajhatások miatt, 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön keretmegállapodást a BTC-vel a jövőben 

megtartandó Búcsúk BTC általi teljes körű megszervezése és lebonyolítása céljából. 

13.) Napirendi pont 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. eszközbeszerzési kérelméről 

 

Sulyokné Guba Judit: A következő a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 

eszközbeszerzési kérelmével kapcsolatos előterjesztés. Jegyző Úr, legyen szíves egy mondat 

erejéig ismertetni. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Ennél az előterjesztésnél arról van szó, hogy a Kft. 

üzemeltetésében lévő Bicskei Tanuszodában meghibásodott a medenceporszívó. Az egy víz 

alatti porszívó eszköz és nem gazdaságos már a javíttatása, ezért újat kell venni. Tekintettel 

arra, hogy a beszerzés tárgyával összefüggésbe, kellő szakértelemmel a Kft. rendelkezik, ezért 

Polgármester Úr meghatalmazta a Kft. munkatársát, Nagy Györgyöt, aki a beszerzési szabályzat 

alapján be is kérte az árajánlatokat. A Dolphin Wave 100 típusú, bruttó 899 ezer forintba kerülő 

medence porszívóra esett a választás az árajánlatokból a legolcsóbb helyről és erre tesz 

javaslatot a határozati javaslatot. 

 

Sulyokné Guba Judit: Szépen le van vezetve az egész folyamat. Amennyiben egyetértetek 

vele, akkor most szavazzunk. 3 igen. 

 

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  

 

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

 

44/2017. (III.27.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. eszközbeszerzési 

kérelméről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. eszközbeszerzési kérelméről szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Bicske Város Önkormányzat 

2017. évi költségvetésének terhére a Bicskei Tanuszoda medencéjének víztisztításához 

szükséges alábbi eszközt: 
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1 db Dolphin Wave 100 típusú automata víz alatti robotporszívó bruttó 899.000 Ft értékben a 

BLABO Vegyszer Kft-től 

 

 

14.) Napirendi pont 

Bejelentések 

 

Sulyokné Guba Judit: A Bejelentések vannak már csak hátra. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy van-e bejelentésük, kérdésük? Ha nincs, akkor köszönöm szépen. A nyílt ülésünket 

bezárom és térjünk át szünet nélkül a zárt ülésre. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 1040 

órakor bezárja és egyúttal megnyitja a soros, zárt ülését. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Némethné Horváth Nikoletta 

 Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 


