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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. szeptember 24. 905 óra  
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Igari Léna bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné Alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

 

 

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

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

meghívott vendégre tekintettel a nemzeti ünnepekről szóló előterjesztéseket előre venni. 

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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

69/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

a 2018. szeptember 24-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárdot, a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 
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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) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

70/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

a 2018. szeptember 24-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2018. 

szeptember 24-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) 2018. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 

(320. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) 2018. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

(328. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

(318. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

(319. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

(329. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bejelentések 

 

1. Napirendi pont  

2018. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az idei évben is méltó módon szeretne 

megemlékezni a város az Aradi vértanúk napjáról. Október 5-én 17 órakor tartják a városi 

megemlékezést a Művelődési Központban. A határozati javaslat részletesen tartalmazza a 

megemlékezés programját. 
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Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja a bizottsági tagoknak, hogy az 

elmúlt évek során kialakult gyakorlat alapján a két általános iskola évente, egymást váltva adja 

az ünnepi műsort. Megadja a szót Máté Jánosnak. 

 

Máté János: tájékoztatja a bizottságot, hogy szeptember 28-án lesz 170 éve, hogy Sukorón a 

református templomban összeült a Haditanács a pákozdi csata előtt. Pénteken délután Sukorón 

egy nagyszabású ünnepség keretében erre emlékeznek. 

 

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

kérdésük van az elhangzottakkal, leírtakkal 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

71/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

a 2018. október 6-i ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2018. 

október 6-i ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezés programját az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

Időpontja: 2018. október 5. 17:00 óra 

Helyszíne: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Műsor: Szent László Általános Iskola 

Programterv: 

• Rendhagyó történelmi óra keretében előadást tart: 

Hetényi Tamás a Szent László Általános Iskola igazgató helyettese  

• Koszorúzás a Kossuth téren, a Kopjafánál  

Kiadások:  

• koszorú 

• 30 db plakát 

• fellépőknek csokoládé 
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2. a 2018. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg terhére 50.000,-Ft keretösszeget biztosít, 

 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le a programokat. 

 

2. Napirendi pont 

2018. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az 1956-os forradalom és 

szabadságharc hőseire emlékezünk október 23-án. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a 

megemlékezés program-tervezetét. Elmondja, hogy a városi megemlékezés október 22-én 10 

órakor lesz a Művelődési Központban. 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi lehet-e tudni hány nyugdíjba 

vonuló köztisztviselőt és közalkalmazottat búcsúztatunk az idei évben. 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy tudomása szerint 5-7 személyről van szó, de a testületi ülésig 

megnézi a pontos számot. Tájékoztatja a bizottságot, hogy korábban már felvetődött az az ötlet, 

hogy a nyugdíjba vonuló köztisztviselőket és közalkalmazottakat nem október 23-án 

búcsúztatnák el, hanem a pedagógusokat Pedagógusnapon, a szociális intézményben 

dolgozókat Semmelweis-napon köszöntenék. Véleménye szerint ezt a lehetőséget érdemes 

lenne végiggondolnia a bizottságnak. 

Máté János: felveti az ülésen, hogy a jövőben a városi ünnepségeket szerencsésebb lenne 

„családbarátibb” időpontban megtartani, így biztosan többen részt tudnának venni azokon. 

Bálint Istvánné: elmondja, fontolóra veszik a javaslatot a jövő évi megemlékezések 

tervezésekor. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. A nyugdíjba vonuló köztisztviselők és 

közalkalmazottak köszöntésével kapcsolatban elmondja, méltóbbnak tartaná, ha a hagyományt 

tovább víve, egy külön városi ünnepség keretében köszöntenék őket. Úgy véli, hogy ezen még 

gondolkodjon a bizottság és egy későbbi bizottsági ülésen térjenek majd vissza erre a kérdésre. 

Megadja a szót Máté Jánosnak. 

 

Máté János: elmondja úgy tudja, hogy Lovas István egy Bicskén megtartott október 23-i városi 

megemlékezésen szólalt fel utoljára. Azt gondolja, hogy az önkormányzat alapíthatna egy 

Lovas István-díjat, amit minden év október 23-án, az arra érdemes újságírók között osztanának 

ki, megőrizve, tovább örökítve ezzel Lovas István emlékét. 

 

Bálint Istvánné: tájékoztatja a bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban már történtek egyeztetések 

az özveggyel, Dr. Lovasné Báder Katalinnal, akinek az a kifejezett kérése volt a díjjal 

kapcsolatban, hogy ne október 23-hoz kötődjön. Elmondja azt is, hogy a díj részleteivel 

kapcsolatban még egyeztetnek a későbbiekben. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottsági tagoktól van-e egyéb kérdésük, javaslatuk. Ha 

nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

72/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

a 2018. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2018. 

október 23-i ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. az október 23-ai megemlékezés programját az alábbiak szerint fogadja el: 

Időpont: 2018. október 22. 10:00 óra 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

A műsor menete: 

1. Himnusz, Székely Himnusz 

2. Ünnepi műsor, előadja: Szent László Általános Iskola, 

közreműködik a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar 

3. Ünnepi beszédet tart: Bencsik András 

a Magyar Demokrata Hetilap Főszerkesztője 

4. Nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése, és a 

Bicskéért Elismerő Oklevél kitüntetés átadása 

5. Koszorúzás az Emlékezés Virágánál 

6. Szózat 

Meghívók, plakátok: 300 db meghívó, 30 db plakát, 3 db nagy plakát. 

2. 2018. évi költségvetésben tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

kormányzati funkción szereplő összeg terhére 750.000,-Ft keretösszeget biztosít, 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. a Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget. 

 

Nagyné Szita Erzsébet 9.33 órakor távozik a bizottság üléséről. 
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3. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a javasolt előirányzat módosítás a 

közfoglalkoztatottak állami támogatását, a mezőőri járulékot, a jármű értékesítését és az 

előirányzatok közötti átcsoportosítást tartalmazza. Ez indokolja a rendelet módosítását.  

 

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

kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

73/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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  5 260 893 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  5 260 893 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

a) Költségvetési bevételek összege:   2 247 514 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   5 249 212 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:       3 001 697 ezer forint 
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d) finanszírozási bevételek összege   3 013 379 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege                   11 681 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege                                 3 013 379 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 3 494 354   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 494 354 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 434 931   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 434 931 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 1. 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 116 380   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 380   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 95 521   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 95 521   ezer forintban 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 530   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 34 530   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 261 170   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 261 170   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

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 242 080   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 242 080   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 111 518   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 111 518   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet 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 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

4. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez nem egy kötelező beszámoló, nem 

jogszabályi előíráson alapul a beszámolókészítés, ugyanakkor azt gondolja, hogy az év felénél 

mégis indolkolt. Így a képviselő-testület és a bizottságok képet kaphatnak a gazdasági 

helyzetről, a gazdálkodásról. 

 

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

kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Jelzi, hogy neki lenne egy kérdése. A beszámoló 10. 

oldalán a pénzbeli juttatások teljesítési adatainál kérdezi, hogy költségarányos-e a felosztás. 

 

Molnár Enikő: válaszában elmondja, hogy igen.   

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, hogy ilyen nagy szelete a diagrammnak a települési ápolási 

díj.  

 

Molnár Enikő: tájékoztatja a bizottságot, hogy a teljesítés arányát nézve, amely majdnem 

50%-os, igen. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottsági tagoktól van-e egyéb kérdésük, javaslatuk. Ha 

nincs, akkor kéri, hogy 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

74/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Bicske Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének első félévi teljesítéséről készült beszámolót – a mellékleteivel együtt – 

tudomásul veszi. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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5. Napirendi pont 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzatok 

számára az ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. Változás a pályázati feltételekben a 

tavalyi évhez képest az egy főre eső jövedelemhatár megemelése, amely az idei évben a 

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250%-a, azaz 71.250,- Ft. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az emelés 

az önkormányzati rendelethez igazodik. Javasolja, hogy a következő bizottsági ülésre 

gondolják át az ösztöndíjmérték emelésének a lehetőségét is. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-

e egyéb kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

75/2018. (IX.24.) HATÁROZATA 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2018/2019. évi fordulójához, kiírja a saját pályázatát és közzéteszi azt az 

önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon, 

2. felhatalmazza a polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról” aláírására, 

3. az ösztöndíj fedezetére a 2019. évi költségvetésben 1.680.000,- Ft keretösszeget 

elkülönít, 

4. a támogatás mértékét mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus esetén 8.000,- 

Ft/fő/hónap értékben állapítja meg, 
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5. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők 

dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi 

nyugdíj 250%-át, azaz 71.250,- Ft-ot. 

Határidők:  

Csatlakozási nyilatkozat elküldése:                      2018. október 03. 

A pályázat kiírása:                                                 2018. október 05. 

A pályázatok benyújtása: 2018. november 06. 

Bírálati döntés: 2018. december 06. 

Az eredmény közzététel, értesítés:  2018. december 10. 

 

6. Bejelentések 

 

Sulyokné Guba Judit: tájékoztatja a bizottságot a Tehetséggondozó Alap létrehozásáról. 

Elmondja, hogy szeretné nagy vonalakban ismertetni a sarokpontokat, ezt követően pedig várja 

a bizottsági tagoktól az észrevételeket, javaslatokat. Elsőként elmondja, hogy a 6-24 év közötti 

korosztály nyújthatna be pályázatot a jövőben az Alaphoz. Maga az Alap egy úgynevezett 

„nyitott Alap” lenne, amihez bárki csatlakozhatna. Az Alapot az önkormányzat meghatározott 

összeggel hozná létre, ezt követően viszont bárki befizethetne. Elsősorban szervezeteknek 

(köznevelési intézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek), főként tehetséggondozó 

programok szervezésére, megvalósítására, eszközfejlesztésre, illetve magánszemélyeknek, 

versenyen való részvétel nevezési díjára, vagy utazási költségtérítésre biztosítanának pályázati 

lehetőséget. A szervezeteknek évi 2 alkalommal, magánszemélyeknek pedig havi 

rendszerességgel lenne lehetőségük a pályázatok benyújtására. Az éves pályázati keretösszeg a 

szervezetek estében 3.000.000 Ft, magánszemélyek esetében pedig 1.000.000 Ft lenne. Ezt a 

keretösszeget az önkormányzat biztosítaná és amennyiben nem kerülne felhasználásra az adott 

évben, akkor átvinnék a megmaradt összeget a következő évre. Megadja a szót Máté Jánosnak. 

 

Máté János: kérdezi, megkaphatnák-e írásban is ezt az anyagot. 

 

Sulyokné Guba Judit: igennel válaszol.  

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy egy 5 fős bizottság felállítását tervezik, akik elbírálnák 

az Alaphoz érkező pályázatokat. Elmondja, amennyiben jogszabályi akadálya nincsen, úgy 5 

évre választanák meg a bizottság tagjait. A bizottságba Dr. Lovasné Báder Katalinra, Némethné 

Horváth Nikolettára, a Humánerőforrások elnökeként magára, Bálint Istvánné Alpolgármester 

Asszonyra és Ivanics Imréné személyére tesz javaslatot. Azt is hozzáteszi, hogy a bizottsági 

tagok személye még „képlékeny”, ugyanakkor a téma komolyságára tekintettel javasolja, hogy 

a tagokat 5 évre válasszák meg. Megadja a szót Máté Jánosnak. 

 

Máté János: felveti, hogy ezt az Alapot egy Bicskéhez kötődő, a tehetség kibontakoztatásáért 

sokat tevő személyről nevezzék el. 
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Sulyokné Guba Judit: egyetért a felvetéssel. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Polgármesteri 

Hivatal munkatársaival együtt kidolgozzák a Tehetséggondozó Alap részleteit, amit a bizottság 

majd egy következő ülésén véleményez. Ezt követően kerülhet az anyag a képviselő-testület 

elé.  

 

Bejelentés hiányában Sulyokné Guba Judit megköszöni a bizottság munkáját, a 

Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 10:04-kor bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 Sulyokné Guba Judit      Máté János Szilárd 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 


