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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. október 25. 905 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 
Igari Léna bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Bedi Andrea Székesfehérvári Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese 

 

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

bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Máté János Szilárdot a jegyzőkönyv-hitelesítésére. 

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

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

123/2017. (X.25.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. október 25-ei rendkívüli, 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 
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1.) A Székesfehérvári Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2017-2022) 

véleményezéséről 

(308. sz. előterjesztés) 

 Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 (310. sz. előterjesztés) 

 Előterjesztő: polgármester 

 

 

1.  A Székesfehérvári Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2017-2022) 

véleményezéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a dokumentáció terjedelmére 

tekintettel az anyagot már korábban megküldték a bizottsági tagoknak véleményezésre. 

Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a határozati javaslat jelen esetben egy tényleges 

javaslatot takar, amit majd a bizottsági ülés befejezését követően szeretnének tartalommal 

feltölteni, illetve belefoglalni a képviselő-testület véleményét is. 

 

Sulyokné Guba Judit: szeretettel köszönti a Tankerület szakmai igazgatóhelyettesét, akinek át 

is adja a szót. 

 

Bedi Andrea: megköszöni a meghívást mind a bizottsági, mind a testületi ülésre. Elmondja, 

hogy 59 Tankerületi Központ készítette el a megadott időszakra vonatkozó fejlesztési tervét. A 

fejlesztési tervek helyzetelemzésre épülnek, a helyzetelemzést pedig stratégiaalkotás és 

koncepcióalkotás követi majd. Tájékoztatásul elmondja, hogy 2017. január 1-jén jöttek létre a 

Tankerületi Központok, vagyis a szerkezeti struktúra kialakításán már túl vannak. Elmondja, 

hogy ugyan jogszabály nem kötelezi őket fejlesztési terv készítésére és arra vonatkozóan 

sincsen jogszabályi környezet, hogy ezt a tervet kinek kell véleményeznie, ugyanakkor úgy 

gondolják, hogy a partnerségi együttműködéshez, a jó viszony kialakításához fontosnak tartják, 

hogy a települési önkormányzatok is véleményezzék a fejlesztési tervet, hiszen 

településszerkezetileg semmi nem alakult át, az itt élő diákok, az itt élő szülők gyermekei járnak 

ezekbe az intézményekbe, az épület önkormányzati tulajdonban maradt január 1-jét követően 

is. Ezért is készültek el ezek az 5 évre vonatkozó, - de egyes részeiben az 5 éven is túlmutató - 

fejlesztési tervek. Jelzi a bizottsági tagoknak, hogy ez még mindig munkaanyag, tehát minden 

javaslatot, észrevételt szívesen fogadnak. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást és kérdezi a bizottság tagjait, hogy kinek 

van véleménye, kérdése, javaslata a leírtakkal, elhangzottakkal kapcsolatban? Elmondja, hogy 

neki lennének kérdései. Elmondja, hogy az évek során személyes szívügyévé vált a 

tehetséggondozás. Tudja, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat ezt magára vállalta és a 

Szakszolgálat tehetséggondozó szakembere az intézményekben - általában művészeti 

intézményekben – végzi a feladatát vagy esetlegesen még valamilyen civil szerveződés 

keretében működő tehetségpontok segítségével biztosítja a Szakszolgálat. 

 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az anyagban az saját bevételek között szerepel, hogy a 

Tankerület saját bevételei 2 részből állnak. Egyrészt az esetleges terembérletekből, ami mellé 
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a Tankerület igyekszik valamilyen ösztönző rendszert kiépíteni, hogy minél hatékonyabban 

működjön. A másik pedig a művészeti iskolák térítési befizetései. Lenne egy olyan javaslata, 

amit véleménye szerint érdemes tovább gondolni, hiszen a művészeti iskolák által működtetett 

tehetségpontok nagyon nehezen működnek, mert alapvetően civil támogatói körből próbálják 

biztosítani a működésüket. Kérdezi, hogy látnak-e lehetőséget arra, hogy a jövőben a befizetett 

térítési díjból valahány százalék visszakerüljön a művészeti iskolák által működtetett 

tehetségpontokhoz. 

 

Bedi Andrea: köszöni a felvetést. Elmondja, hogy a távlati terveik között szerepel, beszéltek 

már róla, de tájékoztat, hogy a tapasztalati számok csak most érkeznek. 5 járás területéből állt 

össze a tankerületi központ. A kép járásonként nagyon eltérő, bizonyos mutatók és számok nem 

kézzelfoghatók. Elmondja, hogy 1-2 évet biztosan várni kell majd arra, hogy kiderüljön hová, 

milyen területre tudnak majd előirányzatokat teremteni. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a választ. Elmondja, hogy a másik téma, amivel 

kapcsolatban egy kis hiányérzete van, az az integrációval kapcsolatos. Tájékoztat, hogy a 

Csokonai Iskolában 7 évvel ezelőtt indították el az integrációs programot, – a Kerecsendi Kiss 

Márton Programot - ami egy zászlóshajónak számít. A mostani 7. osztályosok voltak azok, akik 

ennek az integrációs képzésnek a keretében kezdték meg a tanulmányaikat. Kérdezi, hogy ez a 

program bicskei sajátosságként meg tud-e jelenni. 

 

Bedi Andrea: köszöni a felvetést, elmondja, hogy tudnak róla, hogy Bicskén egy ilyen 

gyakorlat működik. Elmondja, hogy jelenleg egy kifejezetten roma integrációra irányuló 

feltérképezést kezdtek el Bicskén és Enyingen. 

 

Némethné Horváth Nikoletta: elmondja, hogy véleménye szerint mind az iskola, mind pedig 

a pedagógusok részéről egy kis képzavar van, hiszen nem mindegy, hogy azért nem tanul valaki 

jól, mert rossz cigánygyerek, vagy azért nem tanul jól, mert az értelmi képességével vannak 

problémák. Úgy gondolja, hogy egyszerűbb betenni a gyerekeket abba skatulyába, hogy 

„rosszak” és azért nem tanulnak, mint elküldeni őket egy vizsgálatra, hogy ki tudjanak kerülni 

ebből a körből, így a gyerekeknek is lenne sikerélményük. Úgy gondolja, hogyha egy 8. 

osztályos gyermek nem tud a 20-as számkörben számolni, akkor ott biztosan nemcsak az a 

gond, hogy ő rossz gyerek és azért nem tanul. Elmondja, hogy a szűrések, mérések hiányát látja 

a legnagyobb problémának, hiányosságnak. Véleménye szerint, ha egy ilyen szűrésen kiderül, 

hogy gond van a gyermek értelmi képességével, akkor ezeket a gyerekeket a speciális iskolákba 

kell irányítani, hiszen rengeteg ilyen gyermek van. 

 

Sulyokné Guba Judit: tájékoztatásul elmondja, hogy mielőtt elindították ezt az integrációs 

programot, azelőtt több helyre is ellátogattak személyesen és próbálták ellesni a megoldásokat. 

Jártak többek között Hódmezővásárhelyen is, ahol az ottani integrációs program keretében 

főleg a mélyszegénységben élőknek az integrálásával találkoztak. Elmondja, hogy a bicskei 

program annyiban számít kuriózumnak, hogy itt maga a speciális helyzet hívta életre ezt a 

programot, hiszen volt a romaság részéről egy természetes integrációs törekvés.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: elmondja, hogy véleménye szerint a belső segítség jelentene 

megoldást az éveken át húzódó problémára. Úgy gondolja, hogy a külső segítség itt már kevés. 

 

Bedi Andrea: megköszöni az ezzel kapcsolatos észrevételeket, megígéri, hogy a tervezésnél  

majd ezeket is figyelembe fogják venni. 
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Sulyokné Guba Judit: az intézmények felújításával kapcsolatban elmondja, hogy az épületek 

önkormányzati tulajdonban vannak. Elmondja úgy tudja, hogy azok a felújítások, amelyek 

jelenleg is folynak, azok pályázati pénzből tudnak megvalósulni. 

 

Bedi Andrea: válaszában elmondja, hogy igen. 

 

Sulyokné Guba Judit: jelzi, hogy minden intézmény küzd kisebb-nagyobb felújítási 

problémákkal. Ugyanakkor elmondja, hogy sokszor gazdátlanok ezek a felújítások. Úgy 

gondolja, hogy megoldást jelentene a problémára, ha valamilyen egyezség jönne létre a 

Tankerület és az önkormányzat között ezekkel kapcsolatban. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy 

egyéb kérdés, javaslat van-e a fejlesztési tervvel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kéri, hogy 

szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

124/2017. (X.25.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Székesfehérvári Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2017-2022) 

véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a 

Székesfehérvári Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2017-2022) véleményezéséről 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Tankerületi Központ 

Fejlesztési Tervével kapcsolatosan a következő döntést hozza: 

 

1. a Képviselő-testület a Székesfehérvári Tankerületi Központ Fejlesztési Tervét megismerte, 

 

2. a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület, illetve a 

Humánerőforrások Bizottság véleménye alapján az önkormányzat nevében tegye meg a 

véleménynyilvánítást, javaslattételt a fejlesztési terv módosítandó részeinek korrekciójára, 

javítására vonatkozóan.  

 

 

2. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábort az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy jogszabály kötelezi a fenntartót arra, 

hogy véleményezze a munkatervet. Tájékoztat, hogy az SZMSZ alapján a bizottság dönt 

átruházott hatáskörben.  
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Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy rendkívül részletes a munkaterv. Kérdezi a bizottság 

tagjait, hogy egyéb kérdés, javaslat van-e a munkatervvel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kéri, 

hogy szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

125/2017. (X.25.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakat megismerte és 

változatlan formában jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2017. október 25. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

 

A Humánerőforrások Bizottság rendkívüli, nyílt ülését 9.40-kor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 Sulyokné Guba Judit       Máté János Szilárd 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 


