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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:  2018. március 21. 900 óra  
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

Igari Léna bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta 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 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár megbízott 

igazgatója 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

 

 

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

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

bizottság tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és 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:  

 

 

19/2018. (III.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2018. március 21-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 
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1.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 

meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. 

(III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi munkatervéről és 

2017. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjáról és 2018. 

évi beiskolázási tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A 2018. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bejelentések 

 

 

1. Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

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

 

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

rendelet módosítása két ok miatt szükséges, az egyik az április 8-i országgyűlési képviselők 

választásához kapcsolódó normatív állami támogatás, a másik ok pedig a Bicskei Egységes 

Művelődési Központ és Könyvtár EFOP-3.3.2-16-2016-00081 azonosító számú” Szivárvány” 

pályázata. Az előirányzatok főösszegét 34 524 000 Ft-tal növeljük mind a kiadási, mind a 

bevételi oldalon. A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló törvény és 

annak végrehajtási rendelete alapján került a bizottság elé. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kéri a bizottság tagjait, amennyiben 

kérdésük van az elhangzottakkal kapcsolatban, azt most tegyék fel. Ha nincs, 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) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
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20/2018. (III.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága Bicske 

Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2018. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

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

 

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

szervei 2018. évi költségvetésének  

a) kiadási főösszegét  4 576 855 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  4 576 855 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

a) Költségvetési bevételek összege:   2 203 313 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   4 565 174 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:       2 361 861 ezer forint 

d) finanszírozási bevételek összege   2 373 542 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege                   11 681 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege                                 2 373 542 ezer forint 

g) külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

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

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 2 825 693   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 2 825 693 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 434 873   ezer forintban 



4 
 

b) bevételi főösszegét 434 873 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2018. évi költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét 116 240   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 240   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 88 068   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 88 068   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 173 846   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 173 846   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2018. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 95 200   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 95 200   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 224   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 34 224   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 250 067   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 250 067   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2018. évi 
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költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 208 495   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 208 495   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

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

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 238 820   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 238 820   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 111 329   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 111 329   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 36. 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 

 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
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Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztés egyrészt a 

rendeletmódosítást, másrészt pedig a kötelező önköltség számítást tartalmazza. A bizottságnak 

egy határozatot kellene elfogadnia és a rendeletről is döntenie kellene. Tájékoztatja a 

bizottságot, hogy Intézményvezető asszony jelezte, hogy ki szerezné bővíteni a 

kedvezményezettek körét. Elmondja, hogy az intézményi térítési díjak tekintetében változás 

nem történt, a kedvezményes térítés díj alapján házi segítségnyújtásban részesülő személyek 

köre bővülne a jövedelemhatárok módosításával, ami azt eredményezné, hogy szélesebb körben 

lenne lehetőség a szolgáltatás igénybevételére. 

  

Sulyokné Guba Judit: megadja a szót Intézményvezető asszonynak. 

 

Szabó Ágnes: tájékoztatja a bizottságot, hogy az önköltség megállapítása után az intézményi 

térítési díjak mértékét az önköltséghez kell igazítani, amely nem lehet magasabb, mint a 

megállapított önköltség, csak alacsonyabb lehet. Ezzel a lehetőséggel élve nem szeretnének 

módosítani az intézményi térítési díjakon. A tavaly megállapított összegek lennének érvényesek 

az idei évben is. A kedvezményezettek körét szeretnék tovább bővíteni.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e 

kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy elsőként az 

önköltséget megállapító határozati javaslatról szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a 

határozati javaslatot, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

21/2018. (III.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

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

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ 

Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

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

Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége: 
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Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:  3 027 Ft 

Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:    580 Ft 

 

Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása 

 

Szociális étkeztetés esetében: 

 

 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 325 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 775 Ft 

 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1 100 Ft 

 

Házi segítségnyújtás – szociális segítés: 

 1 egységre eső számított önköltség:   2 150 Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

 

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás: 

 1 egységre eső számított önköltség: 2 140 Ft (intézményi térítési díj/óra) 

 

  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

 1 egységre eső számított önköltség:       375 Ft 

 

Támogató szolgálat: 

 1 km-re eső számított önköltség:            245 Ft 

 1 személyi segítő órára eső önköltség:1 580 Ft 

 

Nappali ellátás esetén: 

 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   3 415 Ft 

 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  2 640 Ft 

 

 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, hogy másodikként a rendeletmódosításról 

szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a rendeletmódosítást, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
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22/2018. (III.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

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

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága Az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ 

Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 

13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2018. (III….) önkormányzati rendelete 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§-ában kapott 

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

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 

Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról szóló 13/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„9. § (3) A házi segítségnyújtásban részesülő személy térítési díját az igazgató állapítja meg 

akként, hogy az intézményi térítési díjat,  

a) 97 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 40.000 

forintot, vagy 

b) 90 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 70.000 

forintot, vagy 

c) 88 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 95.000 

forint összeget, vagy 

d) 75 %-kal, csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000 

forintot, vagy 

e) 41%-kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 140.000 

forint összeget.” 

 

cdp://1/99700031.TV/104/
cdp://1/99700031.TV/104/
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2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

3. A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottsági munkatervben is szerepel 

a Bicskei Napok megszervezésével kapcsolatos döntés meghozatala. Hagyományainkhoz híven 

az idei évben is szeretnénk a Bicskei Napok keretein belül főzőversenyt rendezni, ahol 

megvendégeljük a helyi és a környező települések nyugdíjas klubjait. Ezenfelül a 

programsorozatra meghívjuk testvérvárosainkat is. A teljes programtervezetet az előterjesztés 

2-es számú melléklete tartalmazza.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy az előterjesztés melléklete 

tartalmazza a program költségvetését is. Megadja a szót intézményvezető asszonynak. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: elmondja, hogy a 37. Bicskei Napokra készülnek. Tájékoztatja a 

bizottságot, hogy ezzel a programsorozattal az a fő céljuk, hogy lehetőséget biztosítsanak a 

helyi és a környékbeli értékek bemutatására, teret adjanak a helyi és a környékbeli 

tehetségeknek a bemutatkozásra. Elmondja, hogy az idei Bicskei Napok a „Családok éve”, 

illetve a Mátyás király emlékév jegyében szerveződik. Ennek keretében számos kézműves- és 

gyermekprogrammal készülnek a szervezők. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az idei 

program újdonsága, hogy a pénteki napra – estére - beépítettek egy színpadi programot, ami 

szintén családi program. 

 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjait van-e kérdésük, 

észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Máté János Szilárd: elmondja, hogy tudomása szerint lesz az I. világháborúról egy 

megemlékezés, érdeklődik megvan-e már ki lesz a szónok ezen az eseményen. 
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Nagyné Szita Erzsébet: tájékoztatásul elmondja, hogy a szónok személyéről még egyeztetnek. 

A kiállítással kapcsolatban elmondja, hogy a tervek szerint ez egy szabadtéri kiállítás lenne, 

amit a Hősök terén tekinthetnek majd meg az érdeklődők. 

 

Máté János Szilárd: válaszában elmondja, hogy véleménye szerint egyfajta helyi jelleget, 

sajátosságot adna a rendezvénynek, ha akár a Katolikus Egyház, akár a Református Egyház 

bemutatná, miért lettek megörökítve a templomokban az I. világháborús emléktáblák az 

áldozatokkal kapcsolatban. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: megköszöni a felajánlást. Véleménye szerint jó ötlet lenne, elmondja, 

hogy szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Tájékoztatásul elmondja, hogy május 30-án van a 

„Hősök emléknapja” ekkor szokták megkoszorúzni a Hősi emlékművet is, sajnos ez a gyakorlat 

az utóbbi időben háttérbe szorult.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást és jelzi a bizottságnak, hogy neki is lenne 

egy felajánlása. A Zeneiskola május 18-án délelőttre szervez egy kistérségi „Ki mit tud?” 

tehetségkutatót, a Szent László Általános Iskola pedig ugyanezen a napon tehetségnapot tart 

délután, így véleménye szerint a pénteki nap lehetne a „tehetségkutató nap”, ha a Művelődési 

Központ tud helyszínt biztosítani a vetélkedőre. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e kérdésük, 

javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincsen, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki 

támogatni tudja a programtervezetet, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

23/2018. (III.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2018. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  

 

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

Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2018. évi 37. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja, 

2. a programra keret jelleggel 5.000.000,-Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetés 

rendezvény előirányzata terhére. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2018.évi munkatervéről és 2017. 

évi beszámolójáról  
 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e 

kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincsen, akkor kéri, hogy 

szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a beszámolót, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

24/2018. (III.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2018.évi munkatervéről és 

2017. évi beszámolójáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Humánerőforrások Bizottsága átruházott hatáskörben 

jóváhagyja és elfogadja a határozat melléklete szerint a Bicskei Egységes Művelődési Központ 

és Könyvtár 2018. évi munkatervét és a 2017. évi beszámolóját. 

 

Határidő: 2018.03.28. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság Elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

5. A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjáról és 2018. évi 

beiskolázási tervéről 

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

 

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

hogy a továbbképzési programjáról és a beiskolázási tervéről tájékoztassa a fenntartó 

önkormányzatot, a fenntartónak pedig döntenie kell róla. 

 

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

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

tudja a továbbképzési programot és a beiskolázási tervet az jelezze.  
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A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

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

 

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

 

 

25/2018. (III.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjáról és 2018. 

évi beiskolázási tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési programjáról és 2018. évi beiskolázási 

tervéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske Városi Óvoda 2018-2023 évre szóló továbbképzési tervét megismerte, 

felülvizsgálta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja, 

2. a Bicske Városi Óvoda 2018. évi beiskolázási tervét megismerte és a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. A 2018. évi Búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

 
Sulyokné Guba Judit: ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság támogatását. Kérdezi a 

bizottság tagjaitól, van-e kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincsen, 

akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja az előterjesztést az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
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26/2018. (III.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2018. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről 

 

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

búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2018. évi Búcsú megrendezésének helyszíneként Bicskei Piacot jelöli ki, 

2. a Búcsú idejét 2018. május 27. napjában határozza meg, 

3. megbízza a Bicskei Torna Club Egyesületet a 2018. évi Búcsú lebonyolításával és a 

bevételt felajánlja a szervezet támogatására, 

4. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Torna Club Egyesülettel kötendő jelen határozat 

1. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására, 

5. felkéri a polgármestert, hogy 

a. intézkedjen arról, hogy a Búcsú idején a parkolás a Csokonai Általános Iskola 

füves részén a jobb és baloldalon történjen, 

b. intézkedjen arról, hogy a Búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok a 

rendezvényről az esetleges zajhatások miatt legyenek értesítve. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Sulyokné Guba Judit: napirenden kívül tájékoztatta a bizottsági tagokat a jövőben 

megvalósuló három intézményi átszervezéssel kapcsolatban. Elmondta, hogy a József Attila 

iskolában OKJ-s képzés keretében – konyhai kisegítő – szakképzés indul a jövőben. Ismertette, 

hogy a másik átszervezés a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat új épületbe történő 

áthelyezésével kapcsolatos. A harmadik pedig a Zeneiskola új, mányi telephelyének 

létrehozásáról szól.   

 

 

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

9:40-kor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit                                                         Máté János Szilárd 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 
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