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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. október 29. 1005 óra  
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Iványi Ferenc Tivadarné Bicske Városi Óvoda intézményvezetője 

Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója 

 

Hiányzó 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 

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

javasolja a meghívott vendégekre tekintettel, hogy az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó 

programok, ünnepségek előkészítéséről szóló előterjesztést az óvodát érintő előterjesztéseket 

követően tárgyalja a bizottság. 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

98/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a 2018. október 29-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

99/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

a 2018. október 29-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2018. 

október 29-i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési 

évben 

(359. sz. előterjesztés) 

 Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

(378. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

(356. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) 2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

(360. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről 

(347. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) A 2019. évre vonatkozó háziorvosi feladatellátási szerződésről 

(361. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 

(379. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) 2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

(353. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

      9.) Bejelentések 
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1. Napirendi pont  

Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési évben 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy intézményvezető asszony levélben 

fordult az önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, hogy engedélyezze a csoportlétszám túllépést. 

Elmondja, hogy az EMMI rendeletben meghatározott 2 m2/fő értéknek minden esetben 

megfelelnek a csoportszobák. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a számított érték a Napsugár 

csoportban 26 fő, illetve a Katica csoport esetében is 26 fő lenne, amely a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő. 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Iványi Ferencné 

intézményvezetőnek. 

 

Iványi Ferencné: kiegészítésképpen elmondja, hogy a József Attila utcai épületben az emeleti 

22 férőhelyes csoportszobából a földszinti 30 férőhelyesbe költöztették a német nemzetiségi 

csoportot azon oknál fogva, hogy ebbe a csoportba külön kérhetik a szülők gyermekük 

felvételét. Azt is elmondja, hogy tagintézményenként egy német nemzetiségi csoport működik. 

Ezek a csoportok vegyes csoportok, ami azt jelenti, hogy bármikor be lehet csatlakozni, 

kapcsolódni. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a részletes 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: 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

100/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési évben 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az óvodai 

csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a 2018/2019-es nevelési évben szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Városi Óvodában, a 2018/2019-es 

nevelési évre az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám túllépését az alábbiak szerint 

engedélyezi: 

 

- Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája    Napsugár csoport csoportlétszám: 26 fő 

- Bicske Városi Óvoda József Attila Tagóvodája   Katica csoport csoportlétszám: 26 fő 
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2. Napirendi pont 

A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 

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

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ez esetben is jogszabályhatározza 

meg, hogy a fenntartónak véleményeznie kell az intézmény munkatervét. Felhívja a bizottság 

figyelmét, hogy ennél a napirendnél az SZMSZ alapján a bizottság átruházott hatáskörben dönt. 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót intézményvezető 

asszonynak. 

Iványi Ferencné: kiegészítésképpen elmondja, hogy a munkaterv tartalmazza a nyári zárva 

tartás időpontját is, így arról nem kell külön dönteni a későbbiekben.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy milyen értékben sikerült 

tárgyi eszközöket beszerezni. 

 

Iványi Ferencné: válaszában elmondja, hogy évente 120 ezer forint áll rendelkezésre óvodai 

csoportonként, amelyből könyveket (mesekönyvet, leporellót) és eszközöket, fogyó eszközöket 

vásárolnak az óvodapedagógusok kérései alapján a csoport részére. Ezt az éves keretösszeget a 

költségvetés biztosítja. Ezt a támogatást egészíti ki az alapítványi támogatás, amely 

nagyságrendileg, évenként 25-30 ezer forint közötti összeg.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Szól, hogy neki lenne még egy kérdése. 

Érdeklődik, jelenleg az iskolaérettségi vizsgálatot ki végzi az óvodákban. 

 

Iványi Ferencné: válaszában elmondja, hogy 2005-től ezt a feladatot is fokozatosan bevezették 

a feladataik közé. Ezen feladat ellátására létrehoztak egy munkaközösséget, ők látják el ezt a 

feladatot.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottsági tagoktól van-e egyéb 

kérdésük, javaslatuk. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a 

munkatervet, 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

101/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

a Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre 

vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 
 

Határidő: 2018. október 29. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 
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3. Napirendi pont 

Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a határozati javaslat részletesen 

tartalmazza a programtervezetet.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi lehet-e már biztosan tudni, hogy 

az idei évben milyen díszek kerülnek a „város karácsonyfájára”. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: elmondja, hogy minden évben ő szokta elkészíteni a „város 

karácsonyfájának” díszeit a saját szabásmintái alapján. Jelzi, hogy a tavalyi évről megvan az 

összes dísz, amit idén is fel tudnak majd használni. 

 

Bálint Istvánné: tájékoztatja a bizottságot, hogy várhatóan hétfőn ülésezik a munkacsoport, 

akik már évek óta felelősek az adventi előkészületekért, a programok kitalálásáért, 

megvalósításáért. Ugyanakkor szívesen várják az ötleteket, javaslatokat a bizottság tagjaitól is.  

Az elhangzottak alapján kéri, hogy módosítsák a határozati javaslat 5. pontját az alábbiak 

szerint: „felkéri a bicskei oktatási és nevelési intézményeket a város karácsonyi díszeinek 

elkészítésére”. 

 

Sulyokné Guba Judit: jelzi, hogy szeretne még egy módosítást javasolni, mégpedig az 

„Adventi úszóverseny” időpontját illetően. Kéri, hogy az úszóverseny időpontját december 9-

ről december 8-ra, szombatra tegyék át, így nem ütközik az úszóverseny az istentiszteletek 

időpontjaival. Megadja a szót Máté Jánosnak. 

 

Máté János: elmondja, az elmúlt évek során már többször jelezte, hogy jobbnak tartja, ha az 

egyházi ünnepek az egyházi időpontokhoz igazodnak, így az adventi gyertyagyújtások 

időpontjait inkább a napján, vagyis vasárnaponként kellene megtartani. Az ettől eltérő gyakorlat 

véleménye szerint zavart okoz a gyermekek lelkében, hiszen abban a hamis hitben vannak, hogy 

elegendő, ha az önkormányzat által szervezett ünnepségen részt vesznek, az egyházi ünnepen 

így már nem kell megjelenniük. Ez meglátása szerint azt az üzenetet hordozza, hogy az 

egyházakra nincsen szükség. Javasolja, hogy az ünnepeket próbálják meg a jövőben 

gyülekezetekhez kapcsolni. 

 

Bálint Istvánné: elmondja, ő nem zárkózik el attól, hogy ebben a kérdésben konszenzusra 

jussanak, akár egy másik bizottsági ülés keretében, akár a többi egyházzal egyeztetve egy 

szakmai csoportot létrehozva. Elmondja, hogy ezt a lehetőséget sem zárná ki. 

 

Máté János: sérelmezi, hogy ezt az észrevételét minden évben elmondja - már lassan 10 éve - 

ugyanakkor érdemi előrelépés az ügyben ez idáig mégsem történt.  

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, annak idején, körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor útjára 

indították ezt az „adventi ünnepségsorozatot” ez valójában két célt szolgált. Egyrészt szerették 

volna megmozgatni a város lakosságát, szerették volna elérni, hogy egy-egy, az önkormányzat 

által szervezett ünnepségre, megemlékezésre ne csak mindig ugyanaz a 100-150 ember jöjjön 

el. Úgy véli, hogy ezt a célt rengeteg munkával, szervezéssel, ötleteléssel sikerült elérniük, az 

évek során. Másrészt szerették volna eljuttatni a keresztényi, Krisztusi gondolatot, a 

karácsonyvárást a gyerekekhez. Ugyanakkor elmondja, megérti János aggályait is ezzel 

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

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

a határozati javaslatot Alpolgármester asszony és az ő módosításával, 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: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

102/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az Adventi 

ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó ünnepi programokat szervez. 

2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:  

• Az ünnepség helyszíne: Hősök tere 

• Az ünnepségek időpontjai:  

- GYERTYAGYÚJTÁS I. (péntek) – november 30. 10:30 –– közreműködik a Csokonai Vitéz 

Mihály Általános Iskola  

- KULTÚRKÚRIA ÁTADÁSA – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ (péntek) – december 2. 17:00 

- GYERTYAGYÚJTÁS II. (vasárnap) - december 9. 14:00 – Adventi forgatag – 

közreműködnek az oktatási intézmények 

- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 14. 10:30 – közreműködik a Szent László 

Általános Iskola 

- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 21. 10:30 –– közreműködik a Bicskei 

Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola 

3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a 

teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A 

Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján 

készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.  

4. 2018. december 8. (szombat) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek 

koordinálására felkéri Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt.  

5. Felkéri a bicskei oktatási és nevelési intézményeket a város karácsonyi díszeinek 

elkészítésére és meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az 

alapanyagok beszerzésére 30.000,-Ft/intézményegység összeget biztosít. Az alapanyagra 
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kapott pénzösszeg felhasználásáról az oktatási intézményeknek 2018. november 30-ig kell 

elszámolniuk. 

6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2018. november 30-ig - felkéri a Bicskei Gazdasági 

Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei 

Gazdasági Szervezetet terhelik. 

7. A város adventi dekorációjának elkészítésével - a Petőfi Művelődési Központ 

szakembereinek és a Bicskei Gazdasági Szervezetet munkatársainak a bevonásával - 

megbízza dr. Lovasné Báder Katalint, Némethné Horváth Nikolettát a Humánerőforrások 

Bizottság tagjait és Ferenczi-Konrád Krisztinát.  

8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő 

összeg terhére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít, amely tartalmazza a 5. pontban 

meghatározott költségeket is. 

 

 

Iványi Ferencné 10.43 órakor távozik a bizottság üléséről. 

 

4. Napirendi pont 

2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy immár hagyománnyá vált, hogy az 

önkormányzat minden év elején megszervezi a városi disznóvágást. Ezt a hagyományt folytatva 

a jövő év elején, február 2-án (szombaton) reggel 7 órakor, a Város Kemencéjénél tartanák meg 

a rendezvényt. Az esemény háziasszonya, a tavalyi évhez hasonlóan, Alpolgármester asszony 

lesz, a rendezvény koordinálásáért pedig Ivanics Imréné képviselő asszony lesz felelős. A 

részletes programot a határozati javaslat tartalmazza. 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

103/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a 2019. évi városi disznóvágás rendezvényről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2019. évi 

városi disznóvágás rendezvényről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. a városi disznóvágás rendezvény programját a következők szerint fogadja el: 

1.1. Helyszín: Város Kemencéje 

1.2. Időpont: 2019. február 2. (szombat) reggel 7 óra 

2. a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására a 2018. évi költségvetés terhére 750.000,-

Ft-ot biztosít keret jelleggel, 

3. a disznó feldolgozásában való részvételre a jelentkezési határidő 2018. december 15., a 

jelentkezés feltétele 1 hónapnál nem régebbi negatív eredményű székletminta vizsgálati 

eredmény és 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő vizsgálati lelet bemutatása,  

4. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes program 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján, 

5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

6. felkéri a Bicske Városi Konyhát, hogy a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

7. A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személy: Ivanics Imréné 

önkormányzati képviselő. 

 

Nagyné Szita Erzsébet 10.45 órakor távozik a bizottság üléséről. 

 

5. Napirendi pont 

Iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről 

 

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

 

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

foglaltak alapján a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal 

minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 

önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában 

szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 

helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.  

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala a jogszabály végrehajtásaként 

megküldte levelét, melyben felkérte önkormányzatunkat a véleményalkotásra. 

 

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

Kormányhivatal ezt a levelet minden Fejér megyei települési önkormányzatnak elküldte. Azt is 

elmondja, hogy a körzethatárok megállapításának akkor van létjogosultsága, ha adott 

településen több iskola működik. 

  

Dr. Lovasné Báder Katalin: kéri, hogy az előterjsztésben pontosítsák a Szent László Általános 

Iskola címét, ami helyesen Hősök tere 5. 

 

Fritz Gábor: megköszöni az észrevételt. Elmondja, hogy javítani fogják. 

 

Sulyokné Guba Judit: 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: 4 fő  
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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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

104/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

iskolai felvételi körzethatár véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az iskolai 

felvételi körzethatár véleményezéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske település vonatkozásában az iskolai 

felvételi körzetek megállapításával kapcsolatban – a jegyző nyilvántartásában szereplő adatok 

alapján - az alábbi adatokat közli és a 3.) pontban meghatározott véleményt alakítja ki: 

 

1.) Bicske településen a hátrányos helyzetű általános iskolába járó tanulók létszáma: 152 

fő. 
2.) Bicske városban működő általános iskolák: 

- Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola székhely: 2060 Bicske, Szent 

István út 42. Az intézményben a településen élő hátrányos helyzetű általános 

iskolai tanulók létszáma: 92 fő, 
- Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola székhely: 2060 Bicske, 

Hősök tere 5/B. Az intézményben a településen élő hátrányos helyzetű általános 

iskolai tanulók létszáma: 6 fő;  
- Szent László Általános Iskola székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 5. Az 

intézményben a településen élő hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók 

létszáma 1 fő. 
 

3.) A képviselő-testület nem javasolja a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi 

körzetének módosítását, egyetért a jelenlegi kijelöléssel. 

 

6. Napirendi pont 

A 2019. évre vonatkozó háziorvosi feladatellátási szerződésről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság előtt ismert a helyzet, 

mégpedig, hogy az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött dr. Nagy Gyulával, a 3. 

számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésére. Doktor úr a feladat ellátását ez év végéig 

vállalta, ugyanakkor tárgyalást folytatott az önkormányzat dr. Nagy Gyulával, melynek során 

megállapodtak, hogy a feladat ellátását 2019. január 1-jétől 2019. június 30-ig el tudja vállalni. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzatnak is érdeke, hogy értékesítésre kerüljön e 

körzet praxisjoga, így biztosítva a lakosság számára a heti tizenöt óra rendelési időt.  
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Sulyokné Guba Judit: 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: 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

105/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

háziorvosi feladat-ellátás helyettesítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben 

az egészségügyi alapellátás biztosítás érdekében: 

 

1. megbízóként 2019. január 1. napjától 2019. június 30. napjáig tartó határozott időre 

Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben helyettesítés céljából megbízza és feladat-

ellátási szerződést köt a BINO Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 2060 Bicske 

Kisfaludy u. 48.; cégjegyzékszám: Cg.07-06-005075; adószám: 22063294-1-07) 

gazdasági társasággal, mint megbízottal, 

2. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 

aláírására, 

3. felhatalmazza a polgármestert a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben az 

egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében szükséges 

valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést 

engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, 

hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

7. Napirendi pont 

A Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról  

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

 

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

átadásra került a Bihari utcai műfüves pálya, az önkormányzatnak most már csak az 

üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok átadásáról kell gondoskodnia.  

Elmondja, hogy célszerű lenne, hogyha az üzemeltetést az önkormányzat egyik költségvetési 

intézménye, mégpedig a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető látná el.  

 

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 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:  

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

8. Napirendi pont 

2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

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

 

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

gyakorlatához hasonlóan, az adventi ünnepkör keretében az idei évben is adománygyűjtő akciót 

indít útjára az önkormányzat a városban élő nehéz sorsú családok, gyermekek megsegítésére. 

Elmondja, hogy az évek során már jól bevált gyakorlatot követve idén is a képviselők mérik fel 

a családok, egyedülálló személyek támogathatóságát. Kiemeli, hogy az önkormányzat idén is 

200.000, -Ft-tal támogatja a kezdeményezést. 

 

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

kérdésük, észrevételük 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

106/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a Bihari utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bihari 

utcai műfüves pálya üzemeltetési megállapodásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Bicske Bihari utca 4209/65 hrsz-ú ingatlanon létesített 14x26 m-es műfüves grundpálya 

üzemeltetési feladataival határozatlan időtartamra a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont 

Üzemeltető költségvetési intézményét bízza meg 2018. november 1. napjától a melléklet 

szerinti üzemeltetési szerződésben foglalt feltételekkel, 

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

107/2018. (X.29.) HATÁROZATA 

 

a 2018. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

 

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

adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalás) hirdet, 

 

2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a családok, egyedülálló személyek 

támogathatóságának felmérésével, a beérkezett adományok szétosztásának 

megszervezésével, lebonyolításával, 

 

3. az adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata nevében 200.000,-Ft 

támogatást folyósít, 

 

4. a támogatást a 2018. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre 

álló pénzösszeg terhére biztosítja, 

 

5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adventi adománygyűjtést, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. számú mellékletekében meghatározott 

adattartalommal az adományozókkal kötendő megállapodások aláírására, 

 

7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli, 

8. az ajándékok csomagolását az önkormányzati intézmények által felkért személyek 

segítségével szervezi meg. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

Bejelentés hiányában Sulyokné Guba Judit megköszöni a bizottsági tagok munkáját, a 

Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 11:02-kor bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Dr. Lovasné Báder Katalin 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 


