
JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. május 29. 700 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Igari Léna bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ igazgatója 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

 

Sulyokné Guba Judit: nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a korai órán. Van 

13 előterjesztésünk és miután ugye megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk 5 fővel és 

felkérném Máté Jánost a jegyzőkönyv- hitelesítésre, szeretnék javaslatot tenni a napirendek 

sorrendjére, tekintettel a vendégeinkre. Kezdjük az augusztus 20-i ünnepség előkészítésével. A 

Semmelweis- nap titeket nem érint, ugye? Akkor utána azokat a napirendeket kérem, hogy 

tárgyaljuk, amiben a Kapcsolat Központ is érintett. 

 

Szabó Ágnes: köszönöm, de én a zárt ülésen is jelen vagyok, úgyhogy nekem mindegy. Emiatt 

nem kell a sorrenden változtatni. 

 

Sulyokné Guba Judit: rendben, akkor utána mehetünk tovább, jó? Kérem szépen, hogy aki 

ezekkel egyetért az most jelezze. Köszönöm szépen, az 5 igen. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

58/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 



HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. május 29-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

és a napirend elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárdot, a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

1.) 2017. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A 2016. évi zárszámadás megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat 

Központ alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A Kapcsolat Központ Házirendjének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2016. évi ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés ellátásának bővítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

11.) A 2017. évi Semmelweis-nap előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 



12.) Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció szervezéséről a 2017-es évre 

Előterjesztő: polgármester 

 

13.) TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való 

részvételről 

Előterjesztő: polgármester 

 

14.) Bejelentések 

 

 

Sulyokné Guba Judit: és akkor, parancsoljon jegyző úr! 

 

Fritz Gábor: én egy új napirendi pont felvételére tennék javaslatot. A kétnyelvű, német 

nemzetiségű óvodai nevelés ellátásának bővítéséről.  

 

Sulyokné Guba Judit: de magán a meghívón ott már rajta van. 

 

Fritz Gábor: szóval most kapták meg az anyagot. 

 

Sulyokné Guba Judit: csak nem volt feltöltve még. Jó, oké. Akkor szerintem vágjunk bele.  

 

1.) Napirendi pont 

2017. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: kérem szépen, hogy az augusztus 20-val kapcsolatos napirendet egy-

kettő mondatban jegyző úr legyen szíves felvezetni. 

 

Fritz Gábor: köszönöm szépen. Ugye, az államalapítás ünnepéről van szó. Idei évben is Bicske 

Város Önkormányzata megtartja az ünnepségét és a programtervezetet az előterjesztés 

határozati javaslata tartalmazza. Köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen. A bizottság tagjai látják a programtervezetet, ami 

nagyjából megegyezik a szokásos forgatókönyvvel. Talán annyi, hogy nem kifejezetten csak a 

20-ára korlátozódik. Mert 19-én este lesz a Zetelakai néptánccsoportnak egy grandiózus, 

nagyszabású fellépése a Fiatalok Házában és akkor a délelőtti, illetve délutáni programot azt 

nyomon lehet követni az előterjesztésből. Arra szeretnék rákérdezni jegyző úrnál, hogy itt a 

délelőtti műsornak a lezárásával én úgy emlékszem, hogy úgy számoltunk, hogy ott a 

díszpolgárok falát fogjuk felavatni. Módosult esetleg ez? 

 

Nagyné Szita Erzsébet: ott kell lennie. 

 

Sulyokné Guba Judit: hol van? 

 

Némethné Horváth Nikoletta: a 11 órás. 

 

Máté János Szilárd: igen, az újkenyér megáldása után. 

 

Sulyokné Guba Judit: újkenyér megáldása, kitüntetések átadása. 

 



Igari Léna: Díszpolgárok fala leleplezése. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: itt folytatódik tovább. 

 

Sulyokné Guba Judit: igen, igen, csak nem lebontva. Azt hittem, hogy ilyen önálló fülként 

fog megjelenni. Oké, akkor nekem kerülte el a figyelmemet. Jó, kérdezem akkor a bizottság 

tagjait, hogy van-e esetleg javaslata a programra. Parancsolj.  

 

Máté János Szilárd: nekem van javaslatom. Huszadika vasárnapra esik, nem tudom, hogy a 

Református Istentisztelet belefér-e a programba. Tehát bele tudjuk-e venni, vagy beleveszi-e az 

önkormányzat a városi ünnepségek sorába? De, hogyha közösen szeretnénk ünnepelni, akkor 

mi 11 órára nem biztos, hogy végzünk. 

 

Sulyokné Guba Judit: mi az az időpont amikor esetleg tudtok? 

 

Máté János Szilárd: lehet, hogy fél 12, amire mondjuk a reformátusok végeznek, hiszen 

huszadikán - újkenyér napján - nálunk úrvacsora osztás is szokott lenni. Nem tudom, csak 

kérdezem, mert itt látom, hogy csak a mise van feltüntetve.  

 

Sulyokné Guba Judit: írjuk be a bizottsági véleménybe jó, hogy amennyiben van rá erre 

lehetőség, ennek figyelembe vételével, fél órát, negyedórát csúsztassunk. 

 

Máté János Szilárd: egy másik észrevételem is lenne, hogy jó lenne, hogyha énekelnénk és 

nem zene, vagy közös éneklés, hanem mondjuk éneklés lenne benne a határozati javaslatban 

kimondottan, és próbáljunk úgy, a zene olyan hangnemben legyen, hogy azt el lehessen 

énekelni. Ezt már többször mondtam. 

 

Sulyokné Guba Judit: általában, ha a zenekar játszik, akkor az követhető, énekelhető lenne. 

Igen, amikor aláfestés van. Parancsolj. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: én csak azt akartam mondani, hogy a három Himnuszt a Fesztivál 

Fúvószenekar fogja kísérni. Egyébként, ha gépzenéről adjuk be, akkor is g mollban adjuk be. 

Ennél más változat már nincsen, ami énekelhető.  

 

Sulyokné Guba Judit: egyébként a Himnusz az ilyen. Széles tartományban énekelhető, vagy 

énekelendő. Esetleg a bemondásnál ki lehet ezt hangsúlyozni, hogy közös éneklésre. De, mintha 

a határozati javaslatban is ez lenne, hogy magyar himnusz és székely himnusz zene és közös 

éneklés. Jó, akkor esetleg oda egy per jelet. Tájékoztatásul szeretném mondani a bizottság 

tagjainak, hogy a Művészeti Iskola benyújtott egy pályázatot táboroztatásra. Augusztus 20-tól 

azt hiszem 25-ig. Aminek kifejezetten az a tartalma, hogy a határon túli gyermekeket és a 

magyar gyerekeket közösen táboroztassuk. Tematikai egységbe pedig úgy fűztük fel, hogy a 

három testvérvárosból jönne egy-egy néptánccsoport, vagy olyan társaság 10-12 fő, akik a 

népzenébe valamilyen módon már be vannak oltva és különböző ilyen népzenei, néptánc 

foglalkozások lennének. Ugye ez egy bentlakásos tábor lenne, tehát az intézmény falain belül 

tudnánk elszállásolni a gyermekeket. Ezt csak azért mondom, mert amennyiben sikeres a 

pályázat, akkor mi úgy terveztük, hogy a 20-i ünnepségen a fellépők sorát akkor így 

gyarapítanánk, vagy gazdagítanánk. A Kallos Zoli bácsit, illetve ott vannak ilyen énekes 

asszonyok körülötte - foglalkozásvezetőnek - akkor őket beírtuk a pályázatba. Csak azért 

mondom, mert akkor ez így színesítené az ünnepi megemlékezést. Jó, nem tudom, hogy van-e 

valami egyéb észrevétel?  



Dr. Lovasné Báder Katalin: gazdag program van megint. 

 

Sulyokné Guba Judit: igen, parancsolj. Az előbb is jelentkeztél. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: én a kezdési időponthoz szeretnék visszatérni. Nagyon komoly gondot 

okozott az előkészítő bizottságnak, hogy hány órára javasoljuk az ünnepség kezdetét. Ugye az 

Istentiszteletet és a Misét figyelembe véve próbáltuk a kezdést megállapítani. Azt tudni kell, 

hogy minél inkább közeledünk a délhez, annál inkább melegebb van. Nemcsak az, hogy 

melegebb van, hanem idetűz a nap. Tehát a nézők folyamatosan tűző napon lesznek. Tehát ezért 

próbáltuk mi a 11 órát belőni. Nyilván ezt át kell gondolni. Gondolkoztunk a 9 órában is. 

 

Sulyokné Guba Judit: igen, annak idején ugye az volt a kezdő időpont, egy néhány évvel 

ezelőtt. Tehát tényleg a városi rendezvények igyekeznek a hívőknek a rendjéhez 

alkalmazkodni. Hát nem tudom. Én attól függetlenül ezt javaslom, hogy kerüljön bele, ha már 

tisztelendő úr ezt így felvetette. Vagy esetleg nem tudom, hogy valamilyen alkalmi rendet nem 

tudtok-e csinálni? Korábban kezdeni aznap, de tudom, hogy nálatok ez is elég kötött, mint a 

katolikusoknál. Vagy esetleg valamilyen rövidítést.  

 

Máté János Szilárd: igen, ezen gondolkodjunk el. 

 

Sulyokné Guba Judit: ezt azért a bizottságunk felveti és gondolom a testületire majd összeáll 

ez a történet. Amennyiben nincsen egyéb felvetés, akkor kérem szépen, hogy szavazzunk az 

augusztus 20-i forgatókönyvről. Aki egyetért vele, az most jelezze. Az 5 igen.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
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HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2017. augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2017. 

augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 20-i ünnepi programot a 

következők szerint fogadja el: 

Időpont:  

 

2017. augusztus 19. 18 óra  

 

Erdélyi táncok 

    Ünnepi műsor: Zetelakai Ezüstfenyő Néptánccsoport bemutatója 



    Helyszín: Fiatalok háza 

 

 

2017. augusztus 20. Városi Ünnepség 

 

Helyszín: Bicske, Hősök tere (eső esetén a Katolikus Templom) 

Narrátor: Janek Réka 

 

    9.30             Mise  

  11.00  Bicske város díszünnepsége a Szentháromság templom előtt 

  Ünnepi beszéd: Pálffy Károly polgármester   

Ünnepi műsor: Fesztivál Fúvószenekar és a Hajnali Vándorok 

  Az új kenyér megáldása, kitüntetések átadása, Díszpolgárok fala (leleplezés) 

                        Állófogadás 

 

1. Magyar Himnusz és Székely Himnusz (zene vagy közös éneklés) 

2. Ünnepi beszéd: Pálffy Károly polgármester 

3. Új kenyér megáldása: egyházak képviselőinek egymás közötti egyeztetése alapján 

4. Kitüntetések átadása:  „Bicske Város Díszpolgára” cím,  

           „Bicske Városáért Közösségi Díj” 

              „Bicskéért emlékérem” kitüntetés 

5. Ünnepi műsor: 

Fesztivál Fúvószenekar és a Hajnali Vándorok 

6. Koszorúzás 

7. Szózat (zene vagy közös éneklés)  

Bicske Szíve park  

15.00-19.00 Családi és gyermekprogramok  

Kézműves játszóház, népi játékok, könyves játszóház, mesesátor 

15.00-20.00    Tulipános Népi játékpark és fakörhinta 

Népi játékparkban sokféle asztali,és nagy térjátékokkal próbálhatják ki ügyességüket, 

kreativitásukat kicsik és nagyok. Tódor és felesége Bözse, díszes népviseletben, vidám népi 

vetélkedőkkel, ügyességi- és erőpróbákkal, századelős játékokkal varázsolják élettelivé a teret. 

A látványos játékpark sokfajta játékot tartalmaz, pl.: horgászás teknőből, csirkepofozó, hintaló, 

óriás síléc, egérderby, lengőteke, golyóterelő, diótörő, békaugrató, stb. 

15.00               Megnyitó - színpad 

15.10-16.00     Felhő Fáni meséi 

 Óperenciás Bábszínház bábjátéka 

16.00-19.00     Arcfestés, lufihajtogató bohóc 

16.00               Gyorsasági egykerék show 

 Közreműködik: Erdei Viktor és barátai, valamint a Bicskei Kero Bicikli  

 tulajdonosa, Kerekes Péter Magyar Bajnok, és 23. helyezett Európa bajnok 

16.30               Repülős bemutató 

16.45   Bicskei Csillagszeműek / Szári Mazsorett csoport 

17.30   Mészáros János Elek – Hazám, hazám (nemzeti összeállítás) 

19.00    Utcabál 

 a Retro Band együttessel. 

21.30   Tűzijáték 

22.00   Programzárás 

 

Költségek:  



A rendezvényre Bicske Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésben keret jelleggel 

3.500.000,-Ft fedezetet biztosít a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására, a 250 db 

meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ 

szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják le az 

augusztus 20-i megemlékezést. 

 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönjük szépen, további szép napot . Szia. 

 

Nagyné Szita Erzsébet 713 órakor távozik a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt üléséről.  

 

 

2.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: akkor haladunk szépen sorban. Bicske Város Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének módosításáról szól az előterjesztés. Jegyző úr, légy szíves ismertesd. 

 

Fritz Gábor: köszönöm szépen. Az első három napirendi pontunk logikailag 

összekapcsolódik. Tehát a 2016. évi költségvetés módosítása, a 2016. évi zárszámadás és a 

2017. évi költségvetés módosítása. Itt ugye arról van szó, hogy a képviselő-testületnek a 

döntéseit vezettük át a 2016. évi rendeletbe. Az államháztartásról szóló törvény kötelezően 

előírja, hogy hányszor kell módosítani a költégvetést. Ennek maximálisan megfelelünk, illetve 

túlteljesítjük ezt a számot. Köszönöm.  

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen. Hogyha beszélhetnénk róla, hogy a feladatellátás 

általános. Akkor én automatikusan a hármat egybe veszem így, tartalmilag. A zárszámadás 

megalkotására, nem tudom, hogy akarsz-e kiegészítést tenni. Van egy nagyon jó kis táblázat és 

ezt gondolom a bizottság tagjai is, a zárszámadás előterjesztésnél rögtön a harmadik oldalon 

van egy összefoglaló táblázat a pályázatokról. Amennyiben a bizottság tagjai igényelik, akkor 

szerintem ezen érdemes átfutni, hogy milyen pályázataink vannak éppen. Melyikkel, hogy 

állunk. Nem is tudom, valamilyen kis ismertetőt, összefoglalót azon túl, ami a táblázatban van, 

kaphatnánk?  

 

Fritz Gábor: jó, természetesen. Akkor azzal kezdjük, ahol megvan a döntés és a támogatási 

szerződés megköttetett. Az a Kultúr Kúria, az konkrétan a TOP 1.2.1.-15. számú pályázat. 

 

Sulyokné Guba Judit: ez az ötös táblázat? 

 

Fritz Gábor: ez az ötös.  

 

Fritz Gábor: akkor a következő a hatos, a TOP 1.4.1.-15., ez a Bicske Városi Bölcsőde 

bővítése, felújítása. Tehát itt ezeknél megvan a döntés.  

 

Sulyokné Guba Judit: bocsánat, a bizottság tagjai akkor ezt a kettőt ismerik, tudják? 

 

Máté János Szilárd: nem, bocsánat tulajdonképpen az ötös az mit jelent? A Kultúr Kúria? 

 



Sulyokné Guba Judit: az Ady Endre utcában van a volt védőnői szolgálatnak az épülete és 

arra pályázott az önkormányzat, hogy ott egy vendégházat, illetve egy állandó helytörténeti 

kiállító termet hozzon létre. Tehát az alsó részen lenne a kiállító terem és akkor a fenti szinten, 

ha delegációk érkeznek, akkor őket így méltó módon vendégül tudjuk látni. Igen?  

 

Fritz Gábor: amire informálisan kaptunk döntést, az a Bicske Városi Piac kialakítása. Ez ugye 

a legutolsó, a majd 229 millió forintos. Az összes többi pályázatnál a támogatási szerződés 

megkötését, illetve a döntést várjuk. Tehát, ez az, ami biztos. Az összes többinél ott várjuk a 

döntéseket.  

 

Máté János Szilárd: elnézést, én csak megkérdezem, hogy miért kell ezeknek itt szerepelni a 

zárszámadásban, amikor ezek még nem kimondottan megnyert pályázatok? 

 

Fritz Gábor: ugye ennek a pénzügyi vetülete az érdekes. De Enikőnek akkor átadnám a szót. 

 

Molnár Enikő: Hát ugye én csak jeleztem, ahogy a szövegbe is, hogy a 2016-os évben nem 

valósítottunk meg nagy beruházásokat, hiszen a pályázatokra koncentráltunk. Ezeket 

felsoroltam, hogy a 2016-os évben ezeket a pályázatokat nyújtottuk be.  

 

Igari Léna: tehát hogyha a zárszámadásban ez több, mint 1 milliárd, illetve 1,5 milliárd 

forinttal jelentkezik. Akkor feltételezem, hogy majd még egyszer kell majd változtatni a 

költségvetésen? 

 

Molnár Enikő: a 2017-esben tulajdonképpen jelezve van, hogy általában ezek 100%-os  állami 

támogatással valósíthatóak meg. Abban az esetben, hogyha – ebben az évben is több pályázatot 

benyújtottunk - jelentkezik önrész, akkor természetesen szükséges a költségvetést, a 2017-est, 

ennek a szemléletnek megfelelően módosítani. 

  

Sulyokné Guba Judit: tulajdonképpen az utolsó az egyedüli, ami „úgymond” csak 90%-ban 

támogatott. Ez a legnagyobb tétel. Tehát akkor ott nyilván egy 10%-os önrészt be kell tervezni. 

 

Molnár Enikő: igen, be van tervezve és erre rendelkezésünkre áll a Fejérvíz csatorna és 

szennyvíz bérleti díja. Ugye minden évben ezt a Fejérvíz nekünk fizeti. Erre külön elkülönített 

bankszámlaszámunk van, erre a jogcímre használjuk fel a pénzt. 

 

Sulyokné Guba Judit: értem. Jó, akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 3 előterjesztést 

egyben értékelve, kinek van kérdése, javaslata? Először a 2016. évi költségvetés módosításáról 

kellene akkor dönteni. Csak itt nekem összeugrott a kép. Jó, szerinem szavazzunk akkor, ha 

nincsen kérdés. Az első napirendi pontban a 2016. évi költségvetésről kellene szavaznunk. Aki 

elfogadja a módosítást, azt kérem szépen, hogy most jelezze. Az négy igen. Aki tartózkodik? 1 

tartózkodás.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 



60/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1 .§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2016. évi költségvetésének  

a) kiadási főösszegét  3 251 501 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  3 251 501 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

a) Költségvetési bevételek összege:   2 702 272 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   2 898 351 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:          196 079 ezer forint 

d) finanszírozási bevételek összege      549 229 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege                 353 150 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege                                   535 786 ezer forint 

g) külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-35. számú melléklete határozza meg. 

 

2.§ (1) A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

intézmények költségvetése nélkül számított költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 793 547   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 793 547 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

költségvetésének 



a) kiadási főösszegét 352 944   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 352 944 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 103 685   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 103 685   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 74 322   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 74 322   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 197   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 172 197   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 56 643   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 56 643   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 29 473   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 29 473   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 277 927   ezer forintban 



b) bevételi főösszegét 277 927   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 923   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 923   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 206 840   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 206 840   ezer forintban 

 

 

 

 

    

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 1 – 35. melléklete helyébe az 1 – 35. melléklet lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

3.) Napirendi pont 

A 2016. évi zárszámadás megalkotásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: jó, akkor nézzük meg a második napirendi pontot. A 2016. évi 

zárszámadást, aki elfogadja, az kérem szépen, hogy akkor most szavazzon. Ez 4. igen. És aki 

tartózkodik? Az 1 tartózkodás.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  



 

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 

61/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2016. évi zárszámadás megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a mellékletekkel együtt – az abban 

foglaltaknak megfelelően 

 

 

(1)    3 131 121 E Ft teljesített bevételi főösszeggel, ebből 

  

              a) 2 581 892 eFt költségvetési bevétellel 

              b)    549 229  eFt finanszírozási bevétellel 

 

(2)    2 349 355 E Ft teljesített kiadási főösszeggel, ebből 

            a) 1 996 205 eFt költségvetési kiadással 

                            b)    353 150 eFt finanszírozási kiadással 

             hagyja jóvá. 

 

2.§ (1) A Képviselő-testület az Bicske Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

2016. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

  

a) kiadási főösszegét 1 075 435   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 885 319 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 295 514   ezer forintban 



b) bevételi főösszegét 307 400 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület Bicske Városi Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi 

és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 98 050   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 108 346   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) A Képviselő-testület Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016. évi 

költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 68 020   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 68 020   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(5) A Képviselő-testület Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 158 829   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 158 829   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) A Képviselő-testület Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési 

Központ Szakmai Egység 2016. évi  költségvetésének teljesített bevételi és kiadási 

főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 56 643   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 56 643   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(7) A Képviselő-testület Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár -  Könyvtár 

Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 77 091   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 119   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) A Képviselő-testület Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi költségvetésének teljesített 

bevételi és kiadási főösszegét: 



 

a) kiadási főösszegét 218 125   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 240 862   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) A Képviselő-testület Bicske Városi Konyha 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi 

és kiadási főösszegét: 

 

a) kiadási főösszegét 178 674   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 199   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) A Képviselő-testület Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegét: 

a) kiadási főösszegét 179 617    ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 186 423    ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 3. §  

 

       (1) A Képviselő-testület összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, bevételeit 

előirányzat – csoportonként a 13. mellékletben, kiadásait előirányzat - csoportonként a 14. 

mellékletben határozza meg. 

(2) A Képviselő-testület az intézmények költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 

2.-10. mellékletben, az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 

a 11. mellékletben és a Bicskei Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét 

közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben határozza meg. 

a) A Képviselő-testület az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési intézmények 

bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és azok teljesítését 15.-17. mellékletben 

határozza meg. 

b) A Képviselő-testület a Bicskei Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak 

kormányzati funkcióként előirányzatát és azok teljesítését az 18. mellékletben határozza 

meg. 

c) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati 

funkcióként előirányzatát és azok teljesítését a 19.-23 mellékletben határozza meg. 

d) A Képviselő-testület az Önkormányzat önként vállalt feladatkörök kiadásainak 

teljesítését a 24. számú mellékletben határozza meg. 

e) A Képviselő-testület az Önkormányzat kötelezően előírt feladatkörök kiadásainak 

teljesítését a 25. mellékletben határozza meg. 

f) A Képviselő-testület az Önkormányzat államigazgatási feladatkörök kiadásainak 

teljesítését a 26. mellékletben határozza meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és 

támogatásértékű kiadások előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 27. 

mellékletben határozza meg. 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási, illetve beruházási kiadásainak 

előirányzatait és teljesítését feladatonként a 28. és 29. mellékletben határozza meg. 



(5) A Képviselő-testület az önkormányzati tartalékok alakulását a 30. mellékletben 

határozza meg. 

 

4. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek 2016. december 31-i állapot 

szerinti bemutatását a 31. mellékletben határozza meg. 

 

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetés 

kiadásának tételeit a 32. mellékletben határozza meg. 

 

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletek és a 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016 – 2019. közötti időszakról szóló 

kimutatását a 33. mellékletben határozza meg. 

 

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatás adatait a 34. mellékletben 

határozza meg. 

 

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat az uniós pályázati forrásból megvalósuló feladatait 

a 35. mellékletben határozza meg. 

 

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét a 36. mellékletben 

határozza meg. 

 

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 37. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összesített eredménykimutatását a 38. 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összesített maradvány-kimutatását a 39. 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási tervet a 40. 

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi auditált Költségvetési Beszámolóját 

jóváhagyja. 

 

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

         (2)  A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 2016. évi költségvetésről szóló 

4/2016. (II.10.) számú önkormányzati rendelet.  

 

 

  

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 



Bicske, 2017………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A határozat mellékelte a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: akkor a következő a 2017. évi költségvetés módosítása. Az 16.431.000-

Ft-tal növelendő mind a kiadási, mind a bevételi oldal és szépen le van vezetve, hogy tételenként 

ez mit foglal magába. Úgyhogy, azt kérem szépen, hogy aki ezt tudomásul veszi, vagy elfogadja 

az kérem szépen, hogy most jelezze. Oké, köszönöm szépen, ez 4 igen és 1 tartózkodás. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 

62/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2017. évi költségvetésének  

c) kiadási főösszegét  2 781 903 ezer forintban 

d) bevételi főösszegét  2 781 903 ezer forintban 



            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

h) Költségvetési bevételek összege:   2 000 137 ezer forint 

i) Költségvetési kiadások összege:   2 768 460 ezer forint 

j) Költségvetési hiány összege:          768 323 ezer forint 

k) finanszírozási bevételek összege      781 766 ezer forint 

l) finanszírozási kiadások összege                   13 443 ezer forint 

m) belső finanszírozási összege                                    781 766 ezer forint 

n) külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-31. számú melléklete határozza meg. 

 

2. § (1) A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 194 791   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 194 791 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 392 406   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 392 406 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 117 037   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 117 037   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 180   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 180   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 



a) kiadási főösszegét 181 726   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 181 726   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 61 714   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 61 714   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 28 665   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 28 665   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 109   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 109   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 188 223   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 188 223   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 192 052   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 192 052   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

3. § A Rendelet 1 – 35 melléklete helyébe e rendelet 1 – 31. melléklete lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 



 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

5.) Napirendi pont 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ – Kapcsolat 

Központ alapító okiratának módosításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: akkor elérkeztünk ahhoz a blokkhoz, ami a Kapcsolat Központot érinti. 

Az alapító okirat módosítása a 145-ös számú előterjesztés. Jegyző úr légy szíves, akkor ezt is 

néhány mondatba vezesd fel.  

 

Fritz Gábor: azért indokolt a Kapcsolat Központ alapító okiratának a módosítása, mert a 

Kapcsolat Központ illetékességi területe, pontosabban a védőnői körzethatárok Bodmér 

településsel módosultak és ezt szükséges átvezetni az alapító okiratban is.  

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen, ez egy ilyen folyamatosan visszatérő téma. Két 

havonta alapító okirat módosítással találkozunk. De hát ezek formalitások, úgyhogy kérem 

szépen a bizottságot, hogy támogassa. Köszönöm szépen. 

 

Fritz Gábor: ugye itt két határozati javaslat lenne, a módosító, illetve az egységes szerkezetű 

alapító okirat. 

 

Sulyokné Guba Judit: bocsánat, azt hittem egyszerűbb lesz. Akkor nézzük. És azt hadd 

kérdezzem meg, hogy ez milyen gyorsan megy át, egy-egy ilyen módosítás? 

 

Szabó Ágnes: én ezt nem is tudom pontosan megmondani, ez márciusban merült fel ez az 

igénye Bodmérnak? És akkor nekik kell egy szándék, hogy módosítani szeretnének, a 

befogadónak kell egy nyilatkozat, először ugye szóban, hogy mi kapacitással bírjuk. Akkor hoz 

egy határozatot Bodmér, hoz egy határozatot Bicske és akkor utána. Gyakorlatilag itt rendelet-

módosítással született ez meg. Az intézménynek kell kérni a működési engedély módosítást. 

 

Sulyokné Guba Judit: a döntés után. 

 

Szabó Ágnes: persze, mert a működési engedély módosításhoz a rendelet módosítása a beugró. 

Miután ez csatolt településként fog ez a jövőben működni az 1-es körzetünkben, ezért 

finanszírozási változásunk is lesz és ugye volt OEP, most NEAK még egy paksamétát kért 

tőlem és ezt mostmár a múlt héten elküldtem, de a feladatot már ellátjuk. Tehát, itt az volt a 

lényeg, hogy korábban Csákvár végezte itt a feladatot és nekik folyamatosan 15 napos 

hosszabbításokat kellett kérni, hogy akkor még valahogy elrendezik amíg nekünk engedélyünk 

lesz. Már ténylegesen a feladatátadás megtörtént és a munkavégzés az pedig május 15-től 

hivatalosan is elindult. 



 

Sulyokné Guba Judit: jó, köszönöm szépen. Akkor tehát van kettő határozati javaslat előttünk. 

Az egyikben az alapító okirat módosításáról kellene, hogy szavazzunk, a másikban pedig az 

egységes szerkezetnek az elfogadásáról. Úgyhogy akkor először a módosításról kérek szépen 

egy megerősítést. Köszönöm szépen, az 5 igen. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

63/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

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

okiratának módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító okiratának 

módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

alapító okirat módosítását a határozat 1. számú mellékletében szereplő 

formanyomtatvány szerinti tartalommal. 

 

2) felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 

 

3) felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér 

Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő 

átvezetése érdekében küldje meg. 

 

4) felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Sulyokné Guba Judit: és akkor a második határozati javaslat az egységes szerkezetű alapító 

okiratnak az elfogadásáról. Kérem, hogy szavazzunk és az is 5 igen. Köszönöm szépen. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  



 

 

64/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

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

szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ egységes szerkezetű 

alapító okiratának elfogadásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1. elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát a határozat 1. számú mellékletében szereplő 

formanyomtatvány szerinti tartalommal; 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát – az alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg; 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6.) Napirendi pont 

Kapcsolat Központ Házirendjének a jóváhagyásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: átléphetünk a következő napirendre. A Kapcsolat Központ 

házirendjének a jóváhagyásáról szól. Ez elég egyértelmű, de azért kérem szépen jegyző urat, 

hogy vezesd fel. 

 

Fritz Gábor: köszönöm szépen. Ugye itt, ami a lényeg, hogy a fenntartó hagyja jóvá az 

intézménynek a házirendjét. A vastag, dőlt betűs részek azok a változások. Gyakorlatilag 

életszerű, gyakorlatias módosításokról van szó.  

 

Sulyokné Guba Judit: jó, köszönöm szépen. Mindjárt megadom a szót. Azt hadd kérdezzem 

meg, hogy az intézményi jogviszony megszűnik, ha a törvény rendelkezési alap, ez egy új 

bekezdés. Tehát ez? 

 

Szabó Ágnes: ezt egy az egyben a nappali ellátásban nézed. Két dolog miatt volt indokolt, ha 

már így megszólítottál, akkor én válaszolnék rá. Ugye nappali ellátásnál egy az egyben a 

törvény módosított szövegét kellett beemelnünk, mert ennek szerepelnie kell. A támogató 

szolgáltatásnál viszont erre egy kicsit kitérnék, mert első olvasatra egy kicsit határozottabb, 

viszont nekünk meg kell védeni egyrészt a kollegákat is, másrészt pedig a többi ellátottat. Mi 



alapvetően nem egészségügyi szolgáltató vagyunk. A fertőtlenítést nem tudjuk úgy kivitelezni. 

Ugye, a fogyatékkal élő gyermekek a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők és az 

immunrendszerük a legkevésbé tud ellenállni és itt a támogató szolgáltatásnál ezért kerültek be 

ezek a határozott mondtatok, mert nem tudunk másként védelmet biztosítani a többi 

ellátottunknak. Ez most pont aktuális volt. Van egy olyan szállítottunk, akinek fertőző 

betegsége van és ezt nem tudjuk felvállalni és másként megoldani. Amíg ez a betegség tart, 

addig ezt sajnos vissza kell utasítanunk és akkor az egészségügyi szolgáltatást kell igénybe 

vennie. A támogató szolgáltatást nem tudja.  

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezem a bizottságot, van-e kérdésük? Kérdésetek, bocsánat. 

 

Igari Léna: igen, ha ilyen esetben az az ellátott, aki fertőző beteg, vagy éppen a higiénés 

előírásoknak nem felel meg, van bármilyen módja egyébként, hogy segítséget kapjon? Vagy, 

hogy ez megváltozzon? Nekem konkrétan van olyan idős ember a lakókörnyezetemben, aki ezt 

így nem tudja megoldani magának.  

 

Szabó Ágnes: most mire gondolsz? Ha mi visszautasítjuk, akkor van-e mód egy szállításra? 

 

Igari Léna: igen. 

 

Szabó Ágnes: akkor az egészségügy, persze. Bocsánat, mivel helyben van a helybelieknek 

sokkal egyszerűbb. A mi munkatársunk jó kapcsolatot tudott kialakítani a már meglévő ellátotti 

csapattal. Úgyhogy nyilván ez egy gördülékenyen menő, rugalmas ellátás. Nem kell órákat 

várnia. De ebben az esetben, hogyha egy ilyen helyzet előáll, akkor sajnos mi viszont nem 

tudunk, főleg azt, hogyha úgy történik a szállítás, hogy egyszerre 2-3 beteget kell. Azt meg 

semmiféleképpen nem lehet bevállalni, hogy egy légtérben fertőző beteg is legyen, akiről 

tudunk. Hát nyilván lehet lappangó dolog, de azért nyomozó hatóság nem vagyunk. Ha ez 

egyértelműen kiderül, akkor nekünk is meg kell védenünk a többieket, illetve a kollegákat. 

 

Sulyokné Guba Judit: ezt, hogy lehet egzakttá tenni? Tehát, hogy a közegészségügyi 

szempontok azért nagyon fontosak. 

 

Szabó Ágnes: persze, felvesszük a kapcsolatot a háziorvossal, ha valami gyanú felmerül. 

 

Sulyokné Guba Judit: nem, én a közegészségügyi előírások be nem tartására gondoltam. 

Például, mikor minősül valaki piszkosnak?  

 

Szabó Ágnes: mi meglehetősen rugalmasak vagyunk ebben, van egy határ amikor a ruha már 

magától elindul és nem kell hozzá lábat mozgatni. 

 

Sulyokné Guba Judit: jó, de nektek nincsen ilyen előírás vagy pontrendszer. 

 

Szabó Ágnes: nem. Tűréshatár, ami nem annyira egzakt én belátom, de humánus. 

 

Sulyokné Guba Judit: igen, mondjuk azért a közegészségügyi szempontok azért nagyon 

fontosak ugye a szociális szolgáltatások nyújtásakor. Van-e kérdésetek? Akkor kérném szépen, 

hogy ezt fogatjuk el. Ez 5 igen, köszönöm szépen. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  



A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

65/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ Házirendjének jóváhagyásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Kapcsolat 

Központ Házirendjének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ Házirendjét a melléklet szerint jóváhagyja 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

7.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi 

ellátásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: és akkor Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szól a következő előterjesztés. Jegyző úr 

légy szíves akkor ezt is vezesd fel.  

 

Fritz Gábor: köszönöm szépen. Ugye itt jogszabályi kötelezettség alapján ezt az értékelést 

minden évben meg kell tenni, annak ellenére, hogy 2013. január 1-től a jegyző gyermekvédelmi 

feladatai eléggé megcsappantak. Tehát gyakorlatilag a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság megállapítása, ami itt az oroszlánrészét a hatáskörnek kiteszi. 

Ennek ellenére elkészítettük az értékelést az előterjesztés 1.sz. melléklete szerint. Köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy áttanulmányozva a 

szakmai anyagot, kinek van észrevétele? Nekem lenne egy. Tehát van a sima RGYK, amit 63 

fő vesz igénybe az anyag alapján, ami 5800 forint/fő és itt kijön a végén egy 5,5 millió forint, 

amit 100%-ban térít az állam, ha jól értelmezem. 

 

Fritz Gábor: melyik oldalon? 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: negyedik. 

 

Sulyokné Guba Judit: ugye itt nincs megsorszámozva, a második pont alatt. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: negyedik oldal. 

 

Sulyokné Guba Judit: és akkor van a települési RGYK. 

 

Fritz Gábor: az települési támogatás. 



 

Sulyokné Guba Judit: igen, települési gyermeknevelési támogatás. 

 

Fritz Gábor: az a helyi rendelet alapján megy, ott ugye eltérnek a szabályok. Amit a képviselő 

testület megállapít rendeletben, az alapján megy.  

 

Sulyokné Guba Judit: akkor azt hadd kérdezzem meg, ugye nagyjából hasonlóak a számok, 

itt is 247 fő van és akkor ilyen betegség miatti támogatás, meg óvodáztatás, meg beiskolázás, 

meg mit tudom én ruháztatás, ilyesmi címszó alatt van, hogy itt van átfedés, ugye? 

 

Fritz Gábor: persze, van átfedés. 

 

Sulyokné Guba Judit: jó és akkor ez törvény adta lehetőség. 

 

Fritz Gábor: igen, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság törvény 

alapján megy, tehát központi jogforrás alapján megy, a települési támogatás az meg ugye a 

települési támogatásos rendeletünk alapján, tehát nem zárja ki az egyik a másikat. Tehát azért, 

mert valaki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, attól még egy akármilyen 

települési támogatásra is jogosult lehet. 

 

Sulyokné Guba Judit: jó, mert ez majdnem 4 millió forint, hogyha összevesszük és akkor ez 

viszont az önkormányzat költsége. 

 

Fritz Gábor: így van, ez már teljesen saját költségvetésből. Kérdezem Ági, hogy a leírtakat 

kívánod-e kiegészíteni valamivel? 

 

Szabó Ágnes: nem kívánom kiegészíteni, hiszen most amit mi anyagot adtunk, ezt ti már 

korábban elfogadtátok, mint intézményi beszámolót, úgyhogy most visszavonulok. 

 

Sulyokné Guba Judit: akkor erre így nem tértünk ki, ennek a boncolására. Van-e azóta a 

bizottságnak újabb szempontja? Vagy meglátása? Volt itt valahol, szerintem itt szintén az 

elején. Csak érdekességképpen a demográfiai mutatónál, nem tudom, hogy nektek feltűnt-e. A 

nyugdíjas korúaknál a nők voltak túlnyomó többségben. 1070 nő és 670 férfi van a nyugdíjasok 

között és ez az arány már a fiataloknál kiegyenlítődik. Tehát egyforma számban születnek mind 

a két nem részéről. Ez a fajta, sőt tulajdonképpen már az aktív korúaknál is, tehát a 

nyugdíjasoknál annyira látványos volt a különbség.  

 

Szabó Ágnes: igen, egy tanulmány szerint fiúk többen születnek csecsemőként, aztán mire 

elérnek arra a korra, amit te mondasz. Ez azért is van, mert a férfiak nehezebben mennek el 

orvoshoz, nehezebben figyelnek fel a problémákra és alapvetően halandóbbak, mint a nők. 

Nyilván ennek van egy fiziológiai háttere is, egyéb dolgokba ne menjünk most bele. 

 

Igari Léna: nekem egy kérdésem, hogyha lehetne. A tárgyévben a szolgálatnál tanácsadóknál 

megfordult 303 személy, amelyből 20 család a gyermekveszélyeztetéssel kapcsolatos 

problémákban volt érintett. Ezeknél a családoknál, ahol ez a gyermekveszélyeztetés előfordult, 

őket így védelembe vették? 

 

Szabó Ágnes: igen ez a beszámoló csak a helyi lakosokról, ilyen esetekben csak a szolgálat az, 

aki reagál. Nekünk már olyan bonyolult az elnevezésünk, hogy sokszor már mi is 

belekeveredünk, hogy akkor most Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, igen mi helyben 



reagálunk. Ez korábban inkább a családsegítő volt, aki ebben, de ezt sem lehet igazán mondani, 

mert most a szolgálat gyermekjóléti feladatokat is ellát és alapvetően mi komplexen kezeljük a 

családot. Ha a gyermek hordoz egy tünetet azt nem magától találta ki, akkor mindig vissza kell 

nézni ennek az origója és ezt meg is lehet találni, viszonylag könnyedén. A beavatkozás, utána 

a változásoknak a kicsikarása - nyilván ide nagyon durva dolog lenne - de maguktól idáig 

jutottak. A változás az mindig egy olyan tanulási folyamat lehetne, amivel nem mindig 

találkozunk a partneri oldalban és ne is kérjétek, hogy ebbe már jobban belebonyolódjam. 

Nehéz.  

 

Sulyokné Guba Judit: van-e egyéb észrevétel? Ha nincsen akkor a határozati javaslatnak 

megfelelően a beszámolót fogadjuk el és akkor így lehetőség nyílik arra, hogy a 

Kormányhivatal megfelelő osztályához is eljusson a tájékoztatás. Kérem szépen, hogy akkor 

erről szavazzunk. Köszönöm szépen, akkor ez 5 igen. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

66/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2016. évi ellátásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az átfogó 

értékelés Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. 

évi ellátásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

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

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és az 

értékelésben foglaltakat tudomásul veszi. 

A képviselő-testület az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát. 

 

 

8.) Napirendi pont 

A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: a Kapcsolat Központ úgy nagyjából megvan. 

 

Szabó Ágnes: meg a Semmelweis- nap. 

 

Sulyokné Guba Judit: igen, meg a Semmelweis- nap. Oké, akkor nézzük meg a következő 

napirendet. A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolóját. Légy szíves jegyző 

úr ezt is egy kicsit hozd közelebb hozzánk. 

 



Fritz Gábor: köszönöm. Alapvetően ez egy pénzügyi beszámoló. Azonban tekintettel arra, 

hogy a közalapítvány működése a bizottság hatáskörébe vág, ezért az SZMSZ alapján a 

bizottság is tárgyalja. A közalapítványnak jogszabályi kötelezettsége, hogy beszámolóját 

elkészítse és az alapító önkormányzat, Bicske Város Önkormányzata elé tárja. A közalapítvány 

el is készítette, be is nyújtotta a 2016. évi beszámolóját. A beszámolót megvizsgálta a pénzügyi 

és költségvetési irodánk és rendben találta. Köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen. Kérdezlek titeket, hogy van-e ehhez hozzáfűzni 

valótok? Parancsolj, Léna. 

 

Igari Léna: az én kérdésem az, hogy a kiadások mire fordítódnak. Javarészt látom, hogy 

személyi jellegű ráfordítások, a fúvószenekar kapott működési támogatást, eszközvásárlás, 

tehát 6 millió forintból gazdálkodik a közalapítvány. 

 

Molnár Enikő: igen, de ugye van tartaléka, mert még ebben az évben nem kapta meg a 

támogatást és a bérkifizetések mind ebből mennek. Tehát, amint megkapja a következő évi 

támogatást, addig mindig az előző évit használja. Mert ugye, azt minden hónapban fizetik a 

bérkifizetést. 

 

Igari Léna: jó, köszönöm szépen. 

 

Sulyokné Guba Judit: egyéb észrevétel? Nekem azért lenne annyi, hogy általában a különböző 

beszámolóknál, értelemszerűen, ugye azzal kell a közalapítványoknak meg a különböző 

szervezeteknek elszámolni, hogy a pénzügyi fegyelem, illetve a pénzügyi mozgások azok 

milyenek és mennyire tudják tartani a pénzügyi fegyelmet. Azt hadd kérjem, hogy a jövőre 

nézve, ilyen esetekben amikor ennyire a bizottságnak a hatáskörébe vágó tevékenységekről van 

szó, a művelődési támogatásoknak az odaítéléséről, a média működéséről, akkor egy szakmai 

beszámolót mindenféleképpen szeretnék kérni. Tehát, hogy állt össze az év. 

 

Molnár Enikő: elnézést, de a támogatásáról minden alapítvány elszámol. Erről a következő 

hónapban hozzuk a 6 millió forintról szóló gazdálkodását, támogatását, hogy mire költötte el.  

 

Sulyokné Guba Judit: jó. Csak, hogy félreértés ne legyen. Tehát azért ez korábban úgy nézett 

ki, hogy volt egy szakmai beszámoló és volt egy pénzügyi beszámoló. Én ezt tettem szóvá, 

hogy azért jó lenne, ha a tartalék részét is azért a szakbizottság tudná tárgyalni, mert elég 

komoly tevékenységet folytat egyébként a közalapítvány. Itt nemcsak erről az alapítványról van 

szó, hanem hogyha beszámolókat nyújtanak be az egyes intézmények, vagy civil szervezetek, 

akkor jó lenne. Vagy például, ha a Zánkai Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Fritz Gábor: Uszodaüzemeltető és Üdülőtábor.  

 

Sulyokné Guba Judit: ott is majdnem minden esetben kapunk egy szakmai beszámolót és egy 

pénzügyi elszámolást érintő beszámolót. Jó? Akkor ezt szeretném kérni. Gondolom, hogy akkor 

ezt a bizottság is kéri. 

 

Igari Léna: igen, én pontosan ezt hiányoltam, hogy x millió forintnyi kiadás, de nem látni, 

hogy konkrétan miben nyilvánul meg. 

 

Sulyokné Guba Judit: nagyjából össze lehet szedni, a sorokban nyomon követhető, de 

szeretnénk kérni. Nyilván az önkormányzati támogatást a tavalyi évben, a 6 millió forint azt 



hiszem annyi volt, azt nagyon szépen, fegyelmezetten használták. Nem 8 millió és 2 millió 

forint maradt meg az előző évből. Jó, oké. Köszönöm szépen, aki ezeket a megjegyzéseket, 

illetve a beszámolót támogatja, az most jelezze. Köszönöm az 5 igen.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

67/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicskei 

Művelődési Közalapítvány 2016. évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja a következő kiegészítéssel, az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Művelődési Közalapítvány 2016. 

évi beszámolóját 8 451 eFt mérlegfőösszeggel és 2 122 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

 

A bizottság a jövőben a pénzügyi beszámoló mellé kéri az adott évre vonatkozó szakmai 

beszámoló elkészítését is. 

 

 

9.) Napirendi pont 

A Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány, igen itt szépen 

megjelenik a Schumann Tiborné elnöknek a tevékenységről szóló beszámolója és utána pedig 

ott vannak a számok. Van-e kérdésetek? Tehát ez a közalapítvány az egyik nem is tudom, hogy 

lehetek-e ilyen szubjektív, a legkedvesebb. A gyermekek támogatására az I-es iskolának a 

Közalapítványáról van szó. Nagyon sokat tesznek az ott tanuló gyermekekért, ami tükröződik 

is a beszámolókban. Kérem szépen, hogy fogadjuk el akkor. Köszönöm szépen, ez 5 igen. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

68/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicskei I. sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 

elfogadása 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicskei I. 

sz. Általános Iskoláért Közalapítvány 2016. évi beszámolójáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei I. sz. Általános Iskoláért 

Közalapítvány 2016. évi beszámolóját 815 eFt mérlegfőösszeggel és 197 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. 

 

 

10.) Napirendi pont 

Kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelésbővítéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: és akkor amit megkaptunk most papíralapon a kétnyelvű német 

nemzetiségi óvodai nevelés ellátásának a bővítéséről szól. Jegyző úr kérem, hogy ezt kicsit 

bővebben vezesd fel. 

 

Fritz Gábor: köszönöm szépen. Óvodavezető asszony írásban kérelemmel fordult a fenntartó 

önkormányzat, Bicske Város Önkormányzata felé, hogy a József Attila utcai tagóvodában a 

2017-18-as nevelési évtől kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelést biztosítson. Ugye az 

óvodában már működnek ilyen nemzetiségi csoportok, tehát ez kvázi bővítésként fogható fel. 

Ehhez a bővítéshez a jogszabály előírja, hogy kell szakértői véleményt csatolni. Azért is kapja 

a bizottság pótanyagként, mert ez a szakértői vélemény pénteken este érkezett meg, ennek 

ellenére az előterjesztéshez csatoltuk, köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az Árpád úti 

székhelyóvodában már működik egy ilyen nemzetiségi csoport és akkor itt a József Attila úti 

tagóvodában is lenne egy olyan csoport, amely ilyen tematika alapján dolgozik. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: gondolom a személyi feltételek is adottak hozzá. 

 

Sulyokné Guba Judit: hát gondolom, ugye a szakértő ezt vizsgálta. 

 

Fritz Gábor: igen. 

 

Sulyokné Guba Judit: csak úgy csendben, halkan mondom, hogy a Művészeti Iskola is tervezi 

jövőre a nemzetiségi vonalat bevezetni. Egyértelmű módon az óvodára reagálva és most úgy 

néz ki, hogy a bicskei óvoda is telephelyként működik. Tehát a következő a tanévtől kezdve 

volt egy telephelybővítési procedúránk, úgyhogy Bicske és környékét igyekszik a Művészeti 

Iskola ellátni, ezt most tényleg így zárójelbe jegyeztem meg, mert így adja magát a kapcsolódás. 

A gyerekek minél magasabb szinten merítkezhessenek meg ebben a nemzetiségi létben. 

 

Szabó Ágnes: van néhány görög nemzetiségi ember is Bicskén. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: görög? 

 

Szabó Ágnes: igen, az a választáskor előjött. Görög, német itt ezek. 

 

Sulyokné Guba Judit: hát igen, ennek a hagyománya a német nemzetiségnek, Bicskén is meg 

a környéken is.  

 



Szabó Ágnes: hát igen, a német nemzetiség az országban bárhol felbukkan, az nem annyira 

specifikus, mint a szlovén nemzetiség vagy a szlovák vagy a görög. Ezek szerint itt Fejér 

megyében bárhol felbukkanhat.  

 

Sulyokné Guba Judit: én javaslom, hogy örömmel támogassuk ezt a bővítést. Aki ezzel 

egyetért, az most jelezze. Köszönöm szépen ez 5 igen. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

69/2017. (V.29.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Kétnyelvű német nemzetiségi óvodai nevelés ellátásának bővítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a kétnyelvű 

német nemzetiségi óvodai nevelés ellátásának bővítéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kétnyelvű német nemzetiségi óvodai neve-

lés ellátásának bővítését a Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvoda Katica vegyes 

korosztályú gyermekcsoportjában a 2017/2018. nevelési évtől támogatja és az óvoda költség-

vetésének terhére biztosítja. 

 

 

11.) Napirendi pont 

2017. évi Semmelweis-nap előkészítéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: a 2017. évi Semmelweis-nap előkészítése a következő napirendi pont. 

Jegyző úr, akkor légy szíves ezt is ismertesd. 

 

Fritz Gábor: köszönöm szépen. Idén is lesz Semmelweis-nap, idén is megünnepeljük. Az 

önkormányzat idén is színes programsorozatot kínál. Ugyanúgy a Báder Fogadóban lenne az 

ünnepség helyszíne és az ünnepség programja között a kitüntetések átadásra kerülnének. A 

határozati javaslat mindezeket tartalmazza, köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen. Hát nagyon nagy öröm, hogy sikerült belőni idén is 

a Semmelweis-napnak azt a formát, amely mindenki megelégedésére szolgál. Valóban itt a 

Báder Fogadóban az együttlét az nagyon bensőséges és nagyon szép rendezvény és jó hogyha 

ezt a vonalat visszük tovább.  

 

 Szabó Ágnes: bocsánat ez mikor lenne pontosan? 

 

Sulyokné Guba Judit: június 30-án este hatkor. 

 



 Szabó Ágnes: akkor az egy pénteki nap? 

 

Sulyokné Guba Judit: hát 26-a hétfő. Igen, akkor péntek. 

 

Szabó Ágnes: köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérem szépen, hogy aki ezzel egyetért az most jelezze. Köszönöm 

szépen, az 5 igen.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
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HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. évi Semmelweis-nap előkészítéséről 

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

Semmelweis-nap előkészítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis-nap programját az alábbiak 

szerint fogadja el: 

• Ünnepség időpontja: 2017. június 30. 18 óra 

• Ünnepség helyszíne: Báder Fogadó 

• Ünnepség programja: Kitüntetések átadása 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis-napi program költségeire a 

2017. évi költségvetésben az állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére 

300.000 Ft keretösszeget biztosít. 

 

 

12.) Napirendi pont 

Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó adománygyűjtő 

akció szervezéséről a 2017-évre 

 

Sulyokné Guba Judit: a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció megszervezéséről a 2017-es évre. Erről szól az előterjesztés. Légy szíves 

jegyző úr, akkor ezt is vezesd fel.  

 

Fritz Gábor: köszönöm szépen. A tavalyi évben is megszerveztük ezt az adománygyűjtő 

akciót, közérdekű kötelezettségvállalás keretében. Idén is ugyanaz a cél, a kárpátaljai magyar 

fiatalok magyarországi üdültetését szeretnénk támogatni. Ami itt még lényeges, hogy Bicske 



Város Önkormányzata is élen jár az adományozásban, ezért a határozati javaslatot úgy 

készítettük el, hogy Bicske Város Önkormányzata 300.000,-Ft támogatást folyósít erre a célra. 

Köszönöm. 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen. Azt hadd kérdezzem meg, hogy milyen módon 

fogjuk a lakosságot kiértesíteni. Lehet, hogy benne van az előterjesztésben, tehát a felhívást 

milyen formában tesszük meg. 

 

Fritz Gábor: benne van a határozati javaslatban, hogy helyben, szokásos módon. Ez a 

honlapot, az újságot és a plakátot jelenti.  

 

Sulyokné Guba Judit: köszönöm szépen. Én sajnos nem jutottam ki Kárpátaljára amikor az 

önkormányzat szervezte de, azt hiszem Léna meg tudja erősíteni az adománygyűjtő akciónak a 

jogosultságát.  

 

Igari Léna: abszolút van létjogosultsága, tehát azért ott a Csap településen, Kárpátalján olyan 

problémákkal kell szembenézniük az ottélőknek, akik a testvérvárosunknak a lakosai, ami 

Bicskén egyáltalán nem jelent problémát. Például az, hogy tiszta ivóvizünk van, ott pedig azzal 

szenvednek, hogy nincs tiszta ivóvíz az iskolákban. Hol van víz, hol nincs víz ebből fakadóan, 

hol van fűtés, hol nincs fűtés. Tehát, hogy azért nálunk nincsenek ilyen problémák, elég jól 

élünk ahhoz képest. A gyűjtő akciónak abszolút van létjogosultsága és hogyha egy hétre el 

tudjuk őket hozni és nem kell problémákkal szembesülniük akkor szerintem ez egy nagyon jó 

dolog. 

 

Sulyokné Guba Judit: hát igen ez egy komoly dolog és azt hiszem tavaly és tavalyelőtt is volt 

már tábor. 

 

Némethné Horváth Nikoletta: igen, már a második volt tavaly. 

 

Sulyokné Guba Judit: abba te részt vettél Niki? 

 

Némethné Horváth Nikoletta: nem, csak amikor jöttek, ugye 20-án jöttek a gyerekek ide az 

uszodához, akkor ért véget a tábor. Akkor találkoztunk velük tavaly.  

 

Sulyokné Guba Judit: hát igen, most is van átfedés az önkormányzati szervezés, illetve a 

pályázati időpont között. Azt hiszem talán 1 nap. De hát ez egy nagyszerű dolog és hála 

Istennek, hogy azért a város megengedheti magának ezt a fajta segítségnyújtást, illetve magát 

a szervezést. Kérem szépen, hogy a határozati javaslatot akkor itt a 6.pontban foglaltak alapján 

támogassuk. Köszönöm szépen. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
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HATÁROZAT 



 

Tárgy: Kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akció szervezéséről a 2017-es évre 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó adománygyűjtő akció 

szervezéséről a 2017-es évre szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. meghirdeti a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetéséhez kapcsolódó 

adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalást), 

 

2. a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 300.000,-Ft 

támogatást folyósít, 

 

3. a támogatást a 2017. évi költségvetésben szereplő civil szervezetek támogatásának 

kerete terhére biztosítja, 

 

4. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adománygyűjtést, 

 

5. felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékleteként csatolt 

megállapodás tervezetek aláírására, 

 

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

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli. 

 

 

13.) Napirendi pont 

TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való részvételről 

 

Sulyokné Guba Judit: és akkor az utolsó nyílt ülésre tartozó napirendi pontunk a TOP 

pályázat, amely a helyi identitás és kohézió erősítéséről szóló pályázatnak a részvételéről szól. 

Légy szíves jegyző úr akkor ezt is a szokásos módon vezesd fel. 

 

Fritz Gábor: köszönöm szépen. Ugye itt a kolléga nagyon alapos volt és gyakorlatilag a 

pályázati felhívásból minden olyan részletet az előterjesztéshez hozzácsatolt, ami lényeges. 

Ugye hogyha egy mondatban szeretnénk megfogalmazni ennek a projektnek a célját, akkor 

gyakorlatilag ez a közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok 

folyamatos tervezése és megvalósítása. Tehát ez így nagyon általános megfogalmazás. Ennek 

ellenére, hogyha megnézzük a pályázati felhívást, az nagyon szerteágazó. Pont ezért is a 

pályázatírást a kollégákkal nem tudjuk olyan hatékonyan megoldani, mintha egy pályázatíró 

céget bíznánk meg. Ezért kértünk árajánlatokat a pályázatírásra. Ugye, a szabályzatunk alapján 

a három árajánlat meg is érkezett és ezek közül a legolcsóbb az InnoSignio Kft.  ajánlata, bruttó 

2.867.500,- Ft-os áron, így mi őket ajánljuk megbízni a pályázat megírásával. Köszönöm. 

 



Sulyokné Guba Judit: jó, köszönöm szépen. Ugye, lehet látni, hogy a TOP célkitűzései a 

történelmi, a kulturális, a természeti érték, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság. 

Nyilván ezekből egy mixet kellene összerakni vagy egyet kiválasztani? 

 

Fritz Gábor: egy mixet.  

 

Sulyokné Guba Judit: az nemes feladat. Attól függetlenül szerintem, javasolhatná a bizottság, 

hogy ezt a történelmi-kulturális vonalat kicsit előteljesebben mutassa a pályázatnak a tartalma, 

mert nagyon sok olyan történelmi értéke van a városnak, amire érdemes lenne felfűzni 

tartalmilag a pályázatot. Tehát ki tudnánk bontani olyan témákat, amik gazdagítanák a városnak 

akár turisztikai értékét is. Nem tudom, hogy a bizottság egyetért-e ezzel, vagy inkább más 

szempont az, amit fontosnak tart? 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: akkor úgy gondolod, hogy az legyen a fő? 

 

Sulyokné Guba Judit: hát igen, a történelmi és a kulturális rész szerintem. Parancsolj Léna! 

 

Igari Léna: azt szeretném megkérdezni, hogy ez a pályázatíráshoz szükséges dokumentáció 

elkészítése stb. ezt az önkormányzat kifizeti a pályázatíró cégnek és majd aztán érkezik egy 

bírálat a pályázatra, hogy pozitív vagy negatív a bírálat, igaz? 

 

Fritz Gábor: igen, ez így van. 

 

Igari Léna: jó, tehát akkor gyakorlatilag megint úgy szerződünk egy céggel, hogy nem 

sikerdíjat kap ő, hanem előre kifizetjük a pályázatírást. 

 

Fritz Gábor: gyakorlatilag ebben az időszakban úgy szerződni pályázatíró céggel, hogy 

sikerdíjra, az gyakorlatilag lehetetlen. Tehát, más is így szerződik. 

 

Igari Léna: és ha megvalósul a pályázat, abból milyen gyakorlati haszna lesz a városnak? 

 

Fritz Gábor: most itt a pályázaton elnyerhető támogatás összege az 30-60 millió forint. Azért 

ebből elég sok gyakorlati dolgot meg lehet valósítani. A pályázatíró cég előáll egy pályázattal, 

azt a kollégák nyilván megfogják nézni, nyilván úgy kell nekünk ezt az összeget csúnyán 

fogalmazva kimaxolni, hogy minél több hasznos dolog származzon belőle a városnak.  

 

Igari Léna: tehát mondjuk a Hegyi Kastély felújítására például lehet-e fordítani, vagy ez 

kifejezetten csak ilyen? 

 

Fritz Gábor: nem lehet, mert a pályázati felhívás ugye leírja pontosan, hogy nem lehet építésre 

sajnos. 

 

Igari Léna: Jó, nekem nincs más kérdésem. 

 

Sulyokné Guba Judit: Jó, van-e javaslatotok? Hát ez elég nehezen megfogható. Nyilván azért 

kell egy pályázatíró cég, akinek megvan az adott rutinja, hogyha ezt akarom elérni azt milyen 

úton-módon fogalmazzam meg és csoportosítsak dolgokat. Hát szerintem annyi nemes 

feladatunk van akkor ezzel, hogy útjára bocsássuk. Akkor kérem szépen, hogy a támogató 

szavazatot akkor tegyük meg. Köszönöm szépen, az 4 igen. 

 



Igari Léna: és 1 nem. 

 

Sulyokné Guba Judit: az nem, vagy tartózkodás? 

 

Igari Léna: nem. 

 

Sulyokné Guba Judit: és 1 nem. 4 igen 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta:  
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HATÁROZAT 

 

Tárgy: TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való 

részvételről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a TOP-

5.3.1-16 a helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való részvételről szóló 

határozati javaslatot a következő kiegészítéssel elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16 a helyi identitás és kohézió 

erősítése elnevezésű pályázaton részt kíván venni, ezért a pályázat előkészítésével és a 

szükséges megalapozó dokumentumok elkészítésével megbízza az InnoSignio Kft -t (2471 

Baracska, Aradi u. 8/A; Asz: 24921381-2-07), az árajánlatában szereplő bruttó 2.857.500,- Ft 

vállalási áron. 

 

A képviselő-testület a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 

a szükséges jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások aláírására. 

 

Javasolja, hogy a pályázati anyag összeállítása során - a pályázat célkitűzéseivel összhangban 

- a város történelmi, kulturális értékei kiemelt célkitűzésként szerepeljenek.  

 

 

14.) Napirendi pont 

Bejelentések 

 

Sulyokné Guba Judit: és akkor kérem szépen, hogy a zárt ülésre hangolódjunk. 

 

Sulyokné Guba Judit elnök a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 810 órakor bezárja.  

 

 

 

 

Kmf. 



 

 Sulyokné Guba Judit Máté János Szilárd 

 Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 
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