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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. december 11. 902 óra  
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Igari Léna bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin 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 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

 

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

4 fővel határozatképes. Felkéri Igari Lénát a jegyzőkönyv-hitelesítésére. Megkéri a bizottság 

tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és 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:  

 

 

141/2017. (XII.11.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. december 11-ei soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és a napirend elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság Igari Lénát, a Humánerőforrások Bizottság tagját jegyzőkönyv-

hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 
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1.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

(337. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2018. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

(340. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

(344. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás 

ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 

(348. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bejelentések 

 

 

Sulyokné Guba Judit: tájékoztatja a bizottsági tagokat, mielőtt elkezdenék a napirendek 

tárgyalását, szeretne köszönetet mondani a bizottság két tagjának, dr. Lovasné Báder 

Katalinnak és Némethné Horváth Nikolettának a szombati Adventi forgatagon a szervezésben 

és a kivitelezésben egyaránt nyújtott fáradhatatlan munkájáért. Ezt követően rátér az első 

napirendi pontra.  

 

 

1. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy technikai jellegű módosításról van 

szó, a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetését tartalmazza a 

rendeletmódosítás.  

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy előterjesztésből látszik, hogy 16 képviselő-testületi 

döntésről van szó. Kérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a rendelet- 

módosítást, az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  
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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:  

 

 

142/2017. (XII.11.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja 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  

a) kiadási főösszegét  4 139 918 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  4 139 918 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

a) Költségvetési bevételek összege:   3 358 152 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   4 126 475 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. 

 

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

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

a) kiadási főösszegét 2 506 431   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 506 431 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 393 927   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 393 927 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 118 156   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 118 156   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 768   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 768   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 183 764   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 183 764   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 65 426   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 65 426   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 31 560   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 31 560   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. 
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évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 247   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 247   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 216 446   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 216 446   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 az azt 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. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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2. „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2018. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az önkormányzat évek óta részt vesz 

ebben a programban, amit a jövő évben is szeretnének folytatni.  

 

Sulyokné Guba Judit: megkérdezi alpolgármester asszonyt van-e kiegészítése az 

elhangzottakkal kapcsolatban? 

 

Bálint Istvánné: tájékoztatásul elmondja, hogy amit ezzel a programmal kapcsolatban meg 

szeretne osztani, az egyfajta köszönet, hiszen az idei évben volt 5 éves ez a program. Ennek 

kapcsán a város is és ő maga is kapott egy elismerést a Földművelésügyi Minisztertől, miszerint 

ennek a programnak a koordinálása, életben tartása, megteremtése és elhozatala Bicskére az ő 

személyéhez köthető. Ugyanakkor természetesen a programmal kapcsolatban minden 

résztvevőnek köszönettel tartozik. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit tovább 

kell örökíteni és át kell adni majd a jövő generációnak.  

 

Sulyokné Guba Judit: gratulál az elismerésekhez.  

 

Bálint Istvánné: kiegészítésül még elmondja, hogy a tavalyi és az idei évben is volt egy-egy 

pályázó, aki országos díjat kapott. Ezen kívül pedig a bicskei óvodákat is díjazták. Merthogy 

közösségi díj is van, ahol a bicskei óvodákat a tavalyi és az idei évben is díjazták. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdésük, javaslatuk az 

előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni 

tudja a határozati javaslatot, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

143/2017. (XII.11.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2018. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága „A 

legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2018. évi programban való 

együttműködés meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 



7 
 

1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program 2018. évi 

együttműködést meghosszabbítja. 

 

2. Az erről szóló hirdetményt a Bicskei Újságban közzéteszi és ezzel egyidőben a 

jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja a 

jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a meghosszabbításhoz szükséges dokumentumok 

aláírására.  

 

4. a pályázatokat 2018. 08. 15-ig a következő bizottság bírálja el: 

• Bálint Istvánné alpolgármester asszony  

• Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony  

• Nagy Attila igazgató úr 

 

5. Ünnepélyes ajándékutalvány átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor. 

 

6. Az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.- 

Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a Farmer Center Kft. 2060 Bicske, Szent István 

út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le. 

 

7. A költségeket az önkormányzat 2017. évi költségvetés pénzmaradvány terhére biztosítja 

keret jelleggel 250.000.- Ft összegben. 

 

 

3. Az önkormányzat által alkalmazott bérleti- és használati díjakról 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy jogszabály alapján 

minden évben felül kell vizsgálni a bérleti díjakat. Ennél az előterjesztésnél a bizottság 

hatáskörébe a szociális alapon bérbeadott lakások bérleti díja tartozik. Elmondja, hogy a bérleti 

díjak mértéke a 2018-as évben sem változna. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy négy határozati javaslatot kell elfogadnia a 

bizottságnak. Sorban fogja szavazásra bocsátani. Kéri, hogy elsőként a lakásbérleti díjak 

mértékéről szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

 

 

http://www.bicske.hu/
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144/2017. (XII.11.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálata 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

önkormányzat által alkalmazott lakásbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott lakásbérleti 

díjakat, és  

1) úgy határoz, hogy 2018. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 

30.) önkormányzati rendelet szerint megállapított egységárakat és feltételeket. 

 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri, hogy másodikként a helyiségbérleti díjak mértékéről szavazzanak. 

Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

145/2017. (XII.11.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálata 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

önkormányzat által alkalmazott helyiségbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott helyiségbérleti 

díjakat, és 

1) úgy határoz, hogy 2018. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 

megállapításáról szóló 45/2013. (II. 28.) képviselő-testületi határozat mellékletében 

megállapított egységárakat és feltételeket. 

 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri, hogy harmadikként a közterület-használati díjak mértékéről 

szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az jelezze.  
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

146/2017. (XII.11.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

önkormányzat által alkalmazott közterület-használati díjak felülvizsgálatáról szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott közterület-

használati díjakat, és 

1) úgy határoz, hogy 2018. évben nem módosítja azokat, 

2) hatályban tartja a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében megállapított egységárakat. 

 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri, hogy negyedikként a mezőgazdasági földbérleti díjak mértékéről 

szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

147/2017. (XII.11.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak 

felülvizsgálata 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az  

önkormányzat által alkalmazott mezőgazdasági földbérleti díjak felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az alkalmazott mezőgazdasági 

földbérleti díjakat, és 

1) úgy határoz, hogy 2018. évben nem módosítja azokat, 
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2) hatályban tartja a mezőgazdasági földbérleti díj megállapításáról szóló 488/2014. (X.10) 

képviselő-testületi határozat szerinti 1500,-Ft/AK árat. 

 

 

4. Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására 

vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy idén nyáron döntött a képviselő-

testület egy új költségvetési intézmény létrehozásáról. A testület ezt követően döntött az 

intézményvezetői pályázat kiírásáról, azonban erre nem érkezett pályázat, így a képviselő-

testület eredménytelennek nyilvánította. Ezért szükséges most újból kiírni a pályázatot, erre 

tesz javaslatot a határozati javaslat. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy két határozati javaslatot kell elfogadnia a bizottságnak, 

az első javaslat a pályázat kiírására vonatkozik, a második pedig polgármester úr 

felhatalmazását tartalmazza egy ideiglenes vezető megbízására vonatkozóan. Sorban fogja 

szavazásra bocsátani a határozati javaslatokat. Kérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e 

kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban?  

 

Igari Léna: kérdezi, hogy az a személy, aki majd megbízással fogja ellátni a feladatokat a 

jövőben az ugyanaz a személy, aki eddig is volt? 

 

Fritz Gábor: válaszában jelzi, hogy nem konkrét személyre tesz javaslatot a határozati javaslat. 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri, ha nincs több kérdés, akkor szavazzanak. Elsőként a pályázat 

kiírásáról kell döntenie a bizottságnak. Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az 

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) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

148/2017. (XII.11.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás 

ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztás ellátására 

vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető beosztásának ellátására vonatkozó pályázati 

felhívás közzétételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A §-a és 20/B §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet a Sportlétesítmény 

és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására az 

alábbiak szerint:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

…………………………… 

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott 5 év időtartamra, 2018. február 1. 

napjától – 2023. január 31. napjáig szól.  

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2060 Bicske, Nagy Károly utca 5. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézményvezető feladata a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetési szerv 

irányítása, üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység koordinálása, vezetése. A szabadidős és sport 

tevékenységek megfelelő biztosítása, az üzemeltetés teljeskörű ellátása a jogszabályok alapján. 

Együttműködés a köznevelési intézmények vezetőivel, a Bicskei Polgármesteri Hivatallal való 

folyamatos kapcsolattartás. Az üzemeltetési feladatnak a költségvetési szerv alapító okiratában, a 

fenntartó döntésében foglaltaknak megfelelő vonatkozó jogszabályi előírások szerinti ellátása.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél” szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú végzettség 

• Létesítményüzemeltetés területén szerzett legalább 3 éves tapasztalat 

• magyar állampolgár,   

• büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,  

• vagyonnyilatkozat-tétel vállalása, 

• B kategóriás gépjárművezetői engedély 

 

Elvárt kompetenciák: 

• kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs készség,  

• kiváló szintű, pontos és megbízható munkavégzés, önállóság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• B kategórián kívüli egyéb gépjárművezetői engedély 

• Saját tulajdonú gépjármű 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• szakmai életrajz,  

• motivációs levél,  

• az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel 3 példányban,  

• felsőfokú iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,  

• közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely 

igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,  

• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez,  

• nyilatkozat, hogy hozzájárul a véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,  

• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,  

• B kategóriás vezetői engedély másolata,  

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Fritz Gábor, Bicskei Polgármesteri Hivatal 

jegyzője nyújt a 06/22/565-464 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Bicske Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2060 

Bicske, Hősök tere 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: ………/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.  
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat az Önkormányzat Város és Vállalkozásfejlesztési és Humánerőforrások Bizottsága 

véleményezi, melyet követően a pályázatokról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• Bicske Város Önkormányzata honlapja: www.bicske.hu – https://kozigallas.gov.hu 

oldalon közzététellel egyidejűleg 

2.  A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt a pályázati felhívásnak a Közszolgálati Állásportálon és az 

Önkormányzat honlapján történő közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

Sulyokné Guba Judit: másodikként pedig a polgármester felhatalmazásáról kell döntenie a 

bizottságnak. Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

 

http://www.bicske.hu/
https://kozigallas.gov.hu/
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149/2017. (XII.11.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézmény vezetője 

megbízásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézmény vezetője megbízásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a polgármester a 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető – továbbiakban: Intézmény – magasabb 

vezetői feladatainak ellátásával 2018. január 1-jei kezdő hatállyal megbízott vezetőt bízzon meg 

az Intézmény magasabb vezetői beosztására kiírt pályázati felhívás eredményes elbírálásának 

időpontjáig, de legfeljebb 2018. június 30-napjáig.  

 

 

 

Bejelentés hiányában Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 

9:28-kor bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Igari Léna 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 
 


