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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:  2018. március 28. 8.00. 
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

Igari Léna bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Bálint Istvánné Alpolgármester asszony 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Kissné Bükkösi Éva  

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

 

 

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

4 fővel határozatképes. Felkéri Dr. Lovasné Báder Katalint a jegyzőkönyv-hitelesítésére. 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy egy napirendi pontjuk van, a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program felülvizsgálatáról és a Szolgáltatástervezési Koncepcióról szóló előterjesztés. Megkéri 

a bizottság tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és a napirendet, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4fő  

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:  

 

 

30/2018. (III.28.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2018. március 28-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

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

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

1.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program, felülvizsgálatáról és a Szolgáltatástervezési 

Koncepcióról 

Előterjesztő: polgármester 

 
 

 

1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program, felülvizsgálatáról és a Szolgáltatástervezési 

Koncepcióról 

 

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

 

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

Esélyegyenlőségi Programot (HEP) 2 évente át kell tekinteni – ez jogszabályi kötelezettség is 

– a felülvizsgálat során láthatóvá vált, hogy módosítani szükséges a Programot. Elmondja, hogy 

főként a szociális ágazatot érintő változások figyelembe vételével történt meg a Program 

felülvizsgálata. Hangsúlyozza, hogy a HEP-et 5 évre kell elkészíteni, ami most a bizottság elé 

került az a 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó koncepció. Ezzel összefüggésben szükséges 

elfogadni a Szolgáltatástervezési koncepciót is, ami a 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó 

program. 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Szabó Ágnes 

Intézményvezetőnek. 

Szabó Ágnes: úgy gondolja mindenképpen szükséges megemlíteni azon változások pozitív 

hatásait, amelyeknek mentén átdolgozták a Programot.  

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy véleménye szerint nagyon 

pozitív a Programban az, hogy nagy mértékben fókuszál a gyermekek csoportjára. Kérdezi a 

bizottság tagjait van-e kiegészítésük, kérdésük a Programmal vagy a Koncepcióval 

kapcsolatban. 

Némethné Horváth Nikoletta: észrevételként elmondja, hogy a Koncepció Köznevelés és 

Oktatás pontjában tévesen szerepel a Tanodát üzemeltető neve, ugyanis jelenleg a Mentsvár 

Alapítvány működteti a Tanodát. Kiegészítésképpen szeretné, ha belekerülne az is a 

Koncepcióba, hogy a Tanodát az Alapítvány a Roma Önkormányzattal közösen működteti.  

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a jelzést. Megadja a szót Dr. Lovasné Báder Katalinnak. 

Dr. Lovasné Báder Katalin: tájékoztatja a bizottságot, hogy a 28. oldalon évenkénti bontásban 

szerepel a veszélyeztetett gyermekek száma, ami 2008-ban 32, míg 2011-ben már 235 volt. 

Véleménye szerint ezekből az adatokból is látszik mennyivel nagyobb figyelmet fordítanak a 

gyermekekre. 

Szabó Ágnes: válaszában jelzi, hogy ez is azt támasztja alá mennyire jól működik a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer. 

Máté János Szilárd: érdeklődik, hogy az anyagban szereplő SWOT elemzést ki készítette. 
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Fábián Róbert: tájékoztatja a bizottságot, hogy a HEP-nek az elkészítésében egy budapesti 

cég működött közre, hiszen magának a Programnak a felülvizsgálatát egy pályázat keretében 

tudták elkészíttetni. Ugyanakkor elmondja azt is, hogy a pályázatnál nagyon szűkös határidőt 

szabtak a HEP elfogadására, ez indokolta a mai rendkívüli bizottsági ülést. 

Máté János Szilárd: kérdezi, van-e arra lehetőség, hogyha a képviselő-testület elfogadta a 

Programot és a Koncepciót, akkor a Humán Bizottság akár a következő ülésén vagy a 

későbbiekben újratárgyalja.  

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy természetesen van erre lehetőség. Megadja a szót 

Alpolgármester Asszonynak. 

Bálint Istvánné: ismerteti a Szolgáltatástervezési Koncepcióban észrevett elírásokat, hibákat, 

melyeknek a kijavítását kéri: 

- a Jövőkép definiálásánál jelzi, hogy Gyermekfogászati ellátás - mint olyan - nem létezik 

Bicskén  

- szintén a Jövőkép definiálása kapcsán a 2. oldal, lap tetején kéri kivenni a „civil 

szervezet” és a „laikus segítő” megnevezéseket 

-  a Helyzetelemzés fejezet, Települési és Demográfiai adatok alfejezeten belül a Bicske-

járásszékhely város - elnevezést kéri módosítani, kéri, hogy a várost vegyék ki és 

maradjon benne a járásszékhely megnevezés   

- a napelemes kandeláberek kihelyezésének helyszíneit kéri pontosítani, hiszen nemcsak 

a Dankó Pista utcába helyeztek ki kandelábereket, hanem a Rigóba és a Jegenye utcákba 

is, számszerűsítve, utcákra lebontva kéri ennek a javítását 

- a következő bekezdésben kéri kijavítani, azt a mondatot, hogy az itt élők jövedelmét 

kizárólag központi vagy helyi önkormányzati támogatások képezik, véleménye szerint 

ez, ilyen formában nem megállapítható 

- az 5. pontban úgy szerepel, hogy a gyermekeket a helyi autóbuszjárat szállítja el az 

óvodába, itt kéri, hogy egészítsék ki azzal a mondatot, hogy a gyermekek a helyi 

autóbusszal jutnak el az iskolába is 

- 5.1.1. pont - Köznevelés és Oktatás - fejezetben a Bölcsőde leírásába kerüljön bele, hogy 

folyamatban van egy plusz csoportszoba kialakítása a bölcsőde felújítási pályázat 

keretében 

- szintén a Köznevelés és Oktatás fejezetben kéri, hogy a Vajda Gimnázium neve 

helyesen szerepeljen: Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

- 5.2.1 pont – Egészségügyi ellátás – fejezetben a „rászorulók” kifejezés helyett kéri a 

„betegek” kifejezést használni 

- 5.1.4 pontban a Tanodával kapcsolatban kéri ennek a bekezdésnek a pontosítását  

- 5.1.5 pontban a - Civil szervezetek és működése - elnevezésű fejezetben a 

„rendelkezésre álló sportpálya is komoly felújításra szorul” mondatot kéri annak 

megfelelően kijavítani, hogy a BTC sportpályán jelenleg egy több száz millió forint 

értékű beruházás zajlik, a sportpálya átadása a közeljövőben meg is történik  

- a Kulturális Egyesületek és Körök fejezetben kéri a felsorolás pontosítását, hiszen a 

tavaly létrehozott „Fiatalok Bicskéért Egyesület” például nem szerepel  
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- a sporttal foglalkozó szervezetek esetében a „Bicske Város Sportjáért Közalapítvány” 

neve tévesen szerepel, ezt kéri kijavítani 

- a Nyugdíjas Klubok esetében csak a Barátság Nyugdíjas Klubot tüntették fel, ezt is kéri 

kiegészíteni, mivel Bicskén több nyugdíjas klub is működik 

- 5.1.6 pontban a gyermek közétkeztetéssel kapcsolatban kéri kivenni a következő 

mondatot: „a települési önkormányzat számára a jelen feladatot azonban az egyes 

gyermekek vonatkozásában, például az egyes gyermek más településen történő 

táborozása vagy más okból történő akadályoztatása esetén…” 

- a forrásjegyzéken a Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája esetében a 

„Bicske” kis betűvel szerepel, ezt is kéri javítani 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni az észrevételeket, javaslatokat. Jelzi, hogy neki is lenne 

egy észrevétele a Szolgáltatástervezési Koncepció 5.1.2 pontjában, a egészségügyi ellátásnál a 

következő szerepel: „változatos programokat, egyéni, családos, csoportos és különböző 

témákban előadásokat biztosítanak…” véleménye szerint ez egy elég általános megfogalmazás. 

Kéri, hogy a következő mondat szerepeljen: „változatos programokat, klubokat, tanfolyamokat 

(egyéni, családos, csoportos) …”. 

 

Sulyokné Guba Judit: javasolja, hogy a következő bizottsági ülésükön ismételten tárgyalják 

meg ezt az anyagot, viszont most kéri a bizottsági tagokat, hogy egy támogató szavazattal 

fogadják el. 

 

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:  

 

31/2018. (III.28.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: a Helyi Esélyegyenlőségi Program, felülvizsgálatáról és a Szolgáltatástervezési 

Koncepcióról  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága Bicske 

Város Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Program, felülvizsgálatáról és a 

Szolgáltatástervezési Koncepcióról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Bicske Város Önkormányzat 2013-tól hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

felülvizsgálta és Bálint Istvánné alpolgármester által jelzett módosítások átvezetésével 
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elfogadja az új, 2018- 2023 között hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 

határozat melléklete szerint, 

2. a 2004. évi szolgáltatástervezési koncepciót hatályon kívül helyezi és helyette a 2018-

2020 évekre vonatkozó, a határozat melléklete szerinti Szolgáltatástervezési 

Koncepciót fogadja el. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság rendkívüli, nyílt ülését 9:33-kor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

     Sulyokné Guba Judit                                                   Dr.  Lovasé Báder Katalin 

Humánerőforrások Bizottság Elnöke    Humánerőforrások Bizottság         

részéről jkv. hitelesítő 

 
 


