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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. október 19. 905 óra  
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Igari Léna bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

Máté János Szilárd bizottsági tag 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

 

Sulyokné Guba Judit: megnyitja a bizottság, soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 

4 fővel határozatképes. Jelzi a bizottsági tagoknak, hogy a napirendi pontok közé fel kell venni 

a 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról szóló előterjesztést és a 

Bicske Városi Óvoda óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről szóló előterjesztést. Felkéri dr. Lovasné Báder Katalint a jegyzőkönyv-

hitelesítésére. Megkéri a bizottság tagjait, aki ezzel a kiegészítéssel támogatja a napirendet, 

jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

112/2017. (X.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. október 19-ei soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és a napirend elfogadásáról 
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A Humánerőforrások Bizottság dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság 

tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

(289. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet 

módosításáról 

(293. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

(280. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Arany János emléknap megszervezéséről 

(301. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról 

(284. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

(259. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bicske Városi Óvoda óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének     

engedélyezéséről 

 (304. sz. előterjesztés) 

 Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bejelentések 

 

 

1. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Ádámné Bacsó Erika Irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a rendelet-tervezet a 

képviselő-testület döntéseinek megfelelően az előirányzat módosítások átvezetését tartalmazza. 

Jelzi a bizottsági tagoknak, hogy az előterjesztésről Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési 

Irodavezető tudja részletesebben tájékoztatni a bizottságot.  

Sulyokné Guba Judit: megadja a szót Molnár Enikőnek. 
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Molnár Enikő: tájékoztatásul elmondja, hogy az állami támogatások között szerepel a 

bérkompenzáció, a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkezők állami 

támogatása - amit havonta folyósítanak - a kulturális illetménypótlék, a kárpátaljai magyar 

fiatalok üdültetésére kapott támogatás, a szociális ágazati pótlék, amit a Kapcsolat Központ 

kap, az Erzsébet utalvány, amit a központi kezelésű előirányzatokból kaptunk állami 

támogatást, a normatíva elszámolásból kapott támogatás, a közfoglalkoztatottak állami 

támogatása, a Galagonyás dűlőben épülő kerékpárút építésére kapott állami támogatás, a városi 

kerékpárút építésére kapott állami támogatás, a Bicske Városi Piac kialakítására kapott állami 

támogatás és a szeptember 1-jével létrehozott Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető költségvetési intézmény költségvetése is. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdés, kiegészítés, javaslat van-e, ha 

nincs, akkor kéri szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

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

határozatot hozta:  

 

 

113/2017. (X.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 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: 
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„2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2017. évi költségvetésének  

a) kiadási főösszegét  3 499 061 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  3 499 061 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

a) Költségvetési bevételek összege:   2 717 295 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   3 485 618 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:          768 323 ezer forint 

d) finanszírozási bevételek összege      781 766 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege                   13 443 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege                                    781 766 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 1-36. számú melléklete határozza meg. 

 

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) 

bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az 

alábbiak szerint: 

 

1. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és 

felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg  

2017. évre tartalmazza, és 

2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai 

Egység) és a Fiatalok Háza 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait 

tartalmazza, és 

6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 2017. évi 

tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 

7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazza, és 

9. a 9. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ 2017. évi tervezett 

költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

10.  a 10. melléklet a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi tervezett 

költségvetési bevételei és kiadásai, és 

11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit és 

kiadásait tartalmazó melléklet, és 
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12. a 12. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

13. a 13. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett költségvetési bevételeit 

és kiadásait tartalmazó melléklet, és 

14. a 14. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

bevételeit tartalmazó melléklet, és 

15. a 15. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett költségvetési 

kiadásait tartalmazó melléklet, és 

16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó 

melléklet, és 

17. a 17. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, 

Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazó melléklet, és 

18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

2017. évi tervezett előirányzatait tartalmazza, és 

19. a 19. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tervezett előirányzatait 

tartalmazza, és 

20. a 20. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

21. a 21. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi tervezett előirányzatait 

kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

22. a 22. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

23. a 23. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 

24. a 24. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évi 

tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerinti melléklet lép, és 

25. a 25. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést önként 

vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

26. a 26. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 

27. a 27. melléklet Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi működési költségvetést 

államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 

28. a 28. melléklet a 2017. évi tervezett támogatásokat tartalmazza, és 

29. a 29. melléklet a 2017. évi tervezett felújításokat tartalmazza, és  

30. a 30. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett beruházási kiadásait 

tartalmazza, és 

31. a 31. melléklet Bicske Város Önkormányzat 2017. évi tervezett tartalék előirányzatot 

tartalmazza, és 

32. a 32. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó 

költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és 
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33. a 33. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 

2017-2020. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és 

34. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 

35. a 35. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 

36. a 36. melléklet 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.” 

 

 

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 1 874 817   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 874 817 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 393 869   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 393 869 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 117 361   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 117 361   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 354   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 354   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 182 970   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 182 970   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi 

 költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 64 693   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 64 693   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 31 238   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 31 238   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 215   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 215   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 210 351   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 210 351   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 9 970   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 9 970   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 35. melléklete helyébe e rendelet 1 – 36. melléklete lép. 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 
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Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel, 

hogy az Államkincstár ellenőrzést tartott és az ellenőrzés során megállapított hiányosságot 

szükséges orvosolni. Tájékoztatásul elmondja, hogy azt kifogásolta a vizsgálat, hogy a 

Bölcsődei Szakmai Egység esetében napi 3 alkalmas étkezés szerepelt az önkormányzati térítési 

díjas rendeletben és értelemszerűen négyszer kapnak élelmet a gyermekek, tehát szét kellett 

bontani az étkezést.  

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdés, javaslat van-e az 

előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy annyit szeretne hozzáfűzni, hogy 1 határozatot a 

nyersanyagköltségről és 1 rendeletet-módosítást kell elfogadnia a bizottságnak. 

 

Sulyokné Guba Judit: Kéri, hogy szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

114/2017. (X.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai Egység 

bölcsődei étkezés nyersanyagköltség megállapításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Bölcsődei Szakmai Egység 

bölcsődei étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 

gyermekintézményekre vonatkozó nyersanyagárakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység étkezés nyersanyagköltsége:  

 

Intézmény 

Nyersanyagköltség Ft (nettó) 

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen 

Egyesített Családsegítő 
és Gondozási Központ – 
Kapcsolat Központ 
Bölcsődei Szakmai 
Egység 

80 35 185 70 370 

 

 

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:  

 

 

115/2017. (X.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet 

módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja az intézményi étkeztetés térítési díj megállapításának módosításáról szóló rendelet-

tervezetet az alábbiak szerint:  

 

                           Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (….) önkormányzati rendelete 

az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

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

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

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

cdp://1/99700031.TV/104/
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1. § Az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017. (III.29.) 

önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 

„2. § A gyermekétkeztetés bruttó intézményi térítési díja a nyersanyagköltség figyelembe 

vételével a következő: 

a) Bicske Városi Óvodában biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

aa) tízórai térítési díja 100,- Ft 

ab) ebéd térítési díja 280,- Ft 

ac) uzsonna térítési díja  90,- Ft 

b) A Bicskei 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 Iskola és Szakiskola általános iskolai egységében 

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 Általános Iskola és Szakiskola szakiskolai egységében 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) Bicske Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai és bölcsődei 

alkalmazottak kedvezményes étkeztetés esetében fizetendő 

ebéd térítési díja 340,-Ft. 

 

h) A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola alkalmazottai által fizetendő helyben 

fogyasztott ebéd térítési díja  500,-Ft 

 

i) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Bölcsődei 

Szakmai Egységében biztosított étkeztetés esetében fizetendő 

ia) reggeli térítési díja 100,- Ft 

ib) tízórai térítési díja  45,- Ft 

ic) ebéd térítési díja 235,- Ft 

id) uzsonna térítési díja  90,- Ft.” 
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2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Pálffy Károly Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. október 25. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

3. Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ünnepkör történetét 

tartalmazza az előterjesztés, a forgatókönyv pedig a határozati javaslatban szerepel. Elmondja, 

hogy a hagyományokhoz híven a 4 adventi gyertyagyújtást szervezik meg. Tájékoztatja a 

bizottsági tagokat, hogy annyi változás van a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy az 

Adventi forgatagot egy héttel korábban szervezik meg. Kérdezi alpolgármester asszonyt, hogy 

szeretné-e kiegészíteni az elmondottakat? 

 

Bálint Istvánné: köszöni a szót. Elmondja, hogy a 3. gyertyagyújtásnál adventi koncertet ad a   

Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola, kéri, hogy a határozati javaslatot ennek 

megfelelően egészítsék ki. Jelzi, hogy az Egyház is pályázott különböző rendezvényekre, így 

december 9-én, 17-17.30 óra körül az Egyház szervezésében egy koncertet tartanának az 

aulában a gyermekek számára - az előadó személyére vonatkozóan - a testületi ülésig pontos 

választ kapnak. 

 

Némethné Horváth Nikoletta: kérdezi, hogy a kiállítás megnyitója is pénteken lesz-e? 

 

Bálint Istvánné: válaszol, hogy igen. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy az előterjesztés külön fejezetet szán az angyalokra, 

különös tekintettel arra, hogy melyik angyal mit jelképez. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: hozzáfűzi, hogy ez már volt évekkel ezelőtt. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy véleménye szerint, ha az idei évben is kiállítják az 

angyalokat, akkor az előterjesztés szövegéből minden angyal mellé oda kellene tenni a szöveges 

magyarázatot, hogy melyik mit jelképez, így a városlakók is teljesebb képet kapnának az 

angyalok jelentésével kapcsolatban. 
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Dr. Lovasné Báder Katalin: jelzi, hogy örül a felvetésnek, hiszen úgy gondolja, hogy a 

korábbi, erre irányuló próbálkozásuknál, ez valahogyan elsikkadt. Elmondja, hogy neki 

mindene megvan, bármikor újra elő tudja venni az angyalokat, ha úgy döntenek. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdés, javaslat van-e az 

előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy a kiegészített határozati javaslatról 

szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

116/2017. (X.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

következő kiegészítéssel elfogadásra javasolja az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, 

ünnepségek előkészítéséről szóló határozati javaslatot alábbiak szerint:  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó városi karácsonyt megszervezi.  

2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:  

• Az ünnepség helyszíne: Hősök tere  

• Az ünnepségek időpontjai:  

- GYERTYAGYÚJTÁS I. (péntek) - december 1. 10:30 –– közreműködik a Szent László 

Általános Iskola 

- Színnel-Lélekkel Művészeti Egyesület adventi kiállítása - december 1.  18.00- Fiatalok Háza  

- GYERTYAGYÚJTÁS II. (szombat) - december 9. 14:00 - Adventi forgatag – 

közreműködnek a bicskei oktatási intézmények 

- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 15.  10:30 -– közreműködik a Bicskei Városi 

Óvoda, adventi koncertet ad a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola 

- Fiatalok Háza (szombat) - december 16. 16:00 –– közreműködik a Bicskei Prelúdium 

Alapfokú Művészeti Iskola  

- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 22. 10:30 –– közreműködik a Bicskei 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az 

adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, 

a technikai feltételek és háttér biztosítására. A Petőfi Művelődési Központ szakemberei a 

Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.  
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4. 2017. december 10. (vasárnap) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek 

koordinálására felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt.  

5.  Felkéri a bicskei oktatási intézményeket a Város Karácsonyfája díszeinek elkészítésére, és 

meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az alapanyagok 

beszerzésére 30.000,-Ft/intézményegység összeget biztosít. Az alapanyagra kapott 

pénzösszeg felhasználásáról az oktatási intézményeknek november 30-ig kell elszámolniuk. 

 

6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2017. december 1-jéig - felkéri a Bicskei Gazdasági 

Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei 

Gazdasági Szervezetet terhelik. 

7. A város adventi dekorációjának elkészítésével - a Petőfi Művelődési Központ 

szakembereinek és a Bicskei Gazdasági Szervezetet munkatársainak a bevonásával - 

megbízza dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság tagját.  

8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő 

összeg terhére 700.000,-Ft keretösszeget biztosít.  

 

 

4. Arany János emléknap megszervezéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Arany János születésének 

200. évfordulóját ünnepeljük. Tájékoztatásul elmondja, hogy a határozati javaslat arról szól, 

hogy mi is szeretnénk csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Egyrészt lenne egy 

versillusztrációs pályázat, másrészt pedig a Zichy Színműhely által színpadra vitt emlékműsor 

a Művelődési Központban. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Kérdezi a 

bizottság tagjait, hogy kérdés, javaslat van-e a határozati javaslattal kapcsolatban. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy neki arra vonatkozó javaslata lenne - amit 

megfontolásra érdemesnek tart -, hogy a jövőben a városnak külön is szerveznie kellene egy-

egy évforduló kapcsán ilyen és ehhez hasonló programsorozatot. Ezt a városi költségvetés 

tervezése során a rendezvények soron figyelembe kellene venni. 

 

Igari Léna: elmondja, hogy lenne egy javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban. Tájékoztatja 

a bizottsági tagokat, hogy Oroszországban az idei év Puskin év volt, - amit oly módon is 

népszerűsítettek -, hogy a külföldön oroszul tanulókat is bevonták az eseményekbe, különféle 

rendezvényekkel. Véleménye szerint a testvérvárosi kapcsolataink segítségével a határon túli 

magyarokat is be lehetne vonni hasonló módon egy-egy emlékév megrendezésébe. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, hogy egyéb kérdés, javaslat van-e? Ha nincs, akkor kéri, hogy 

szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

117/2017. (X.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Arany János emléknap megszervezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az Arany 

János emléknap megszervezéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Arany János emléknap 

megszervezését és a program költségeire bruttó 400.000,- Ft összeget biztosít a Bicskei 

Egységes Művelődési Központ és Könyvtár részére Bicske Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre álló pénzösszeg terhére. 

 

 

5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról 

  

Sulyokné Guba Judit: felkéri Ádámné Bacsó Erika irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdés, javaslat van-e a határozati 

javaslattal és a támogató nyilatkozattal kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

118/2017. (X.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” 
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cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1.) támogatja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális 

Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázatát. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló szándéknyilatkozat aláírására. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. A 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az elmúlt évek 

hagyományához igazodóan az új esztendőt jótékonysági koncert megszervezésével köszöntik. 

A jövő évben a koncertet 2018. január 6. napján, (szombaton) szerveznék meg a Fiatalok 

Házában. Konkoly Csenge és a Magyarhang Zenekar műsora szerepel az előterjesztésben. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az újévköszöntő koncert hagyományosan egy jótékonysági 

koncert is egyben, amihez az önkormányzat a jövő évben 300.000,- Ft-tal járul hozzá.  

Elmondja, hogy a befolyt támogatási összeg elosztására egy ad hoc bizottság felállítását 

javasolják. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy egyéb kérdés, javaslat van-e a határozati javaslattal 

kapcsolatban. 

 

Bálint Istvánné: szeretné tájékoztatni a bizottságot, hogy azért került bele az előterjesztésbe 

és a határozati javaslatba is az ad hoc bizottság, mert hála Istennek ez idáig nincsen tudomásuk 

olyan bicskei nehéz sorsú gyermekről vagy családról, akiket a koncert bevételével támogatni 

tudna az önkormányzat. A későbbiekben pedig az ad hoc bizottság döntené el, hogy a befolyt 

összeget kinek/kiknek adományozzák.  

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, hogy a fellépő művészek kérnek-e tiszteletdíjat? 

 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy igen, de ennek a kifizetése polgármesteri keretből történik 

majd.  

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, hogy egyéb kérdés, javaslat van-e. Ha nincs, akkor kéri, hogy 

szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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119/2017. (X.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2018. évi 

bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő 

programtervezet szerint rendezi meg,  

2. a rendezvény bevételeit jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy 

(személyek) megsegítésére fordítja, 

3. felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 

• plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése 

• műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása 

• adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 

• adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása. 

4. a 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 200.000,- Ft-ot 

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés dologi kiadásai terhére.  

5. a fentiek mellett a 2018. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert 

adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet. 

6. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését. 

7. Ad hoc bizottság létrehozását határozza el. 

8. Az ad hoc bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

• Bálint Istvánné alpolgármester asszony 

• Sulyokné Guba Judit Humánerőforrások Bizottság elnöke 

• Iványi Ferenc Tivadarné Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság elnöke 

• Bárányos József Gazdálkodási Bizottság elnöke 

9. Felhatalmazza az ad hoc bizottságot a jótékonysági újévköszöntő koncert bevételének a 

rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztására.   

 

 

7. Bicske Városi Óvoda óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Ádámné Bacsó Erika Irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Ádámné Bacsó Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Bicske Városi Óvoda 

intézményvezetője megkereste a hivatalt, hogy a Kakas Tagóvoda Pillangó csoportjában és az 

Árpád utcai óvoda Katica csoportjában a maximális férőhelyszámot módosítani szükséges az 
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SNI-s ellátás kapcsán. Így a Katica csoport maximális férőhelyszáma 20 főről 21 főre, a 

Pillangó csoport maximális férőhelyszáma 25 főről 26 főre változna. Ehhez a képviselő-testület 

hozzájárulása szükséges. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy ez rendszeresen elő szokott fordulni a Sajátos Nevelési 

Igényű (SNI) gyermekek duplán történő számítása miatt. Javasolja a bizottságnak, hogy 

ahogyan korábban is, most is támogassák az intézményvezető kérését és a csoportlétszám 

bővítést.  

 

Igari Léna: kérdezi, hogy a 23 fő plusz a 2 SNI-s gyermek, az 23 plusz még 2 fő gyermeket 

jelent, vagy 1 SNI-s gyermeket, akit duplán kell számítani? Ugyanerre vonatkozna a kérdése a 

Pillangó csoport létszámával kapcsolatban is. 

 

Ádámné Bacsó Erika: tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy 2 gyermekként kell egyet 

figyelembe venni. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a törvény meghatároz egy bizonyos m2 számot 1 

gyermekre vetítve, jelzi, hogy ezért érzékeny terület ez. Kérdezi, hogy egyéb kérdés, javaslat 

van-e. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

120/2017. (X.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Városi Óvoda óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Városi Óvoda óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvoda 2017/2018-as nevelési 

évében az óvodai csoportok maximális csoportlétszámában történő túllépését az alábbiak 

szerint engedélyezi: 

 

Bicske Városi Óvoda - Katica csoport 21 fő 

2060 Bicske Árpád u. 13.  
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Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája - Pillangó csoport 26 fő 

2060 Bicske Apponyi Albert utca 2/a.  

 

 

Sulyokné Guba Judit: bejelentés hiányában a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 

9.37-kor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 Sulyokné Guba Judit Dr. Lovasné Báder Katalin 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 
 


