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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. november 26. 10 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 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Igari Léna bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Setéth-Fazekas Hajnalka Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója 

 

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

4 fővel határozatképes. Felkéri dr. Némethné Horváth Nikolettát a jegyzőkönyv-hitelesítésére, 

Megkéri a bizottság tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét szavazzon.  

 

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 

112/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

a 2018. november 26-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság Némethné Horváth Nikolettát, a Humánerőforrások Bizottság 

tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 

 

Sulyokné Guba Judit a napirendek sorrendjének megváltoztatását javasolja, a meghívottra 

tekintettel, Javaslat, hogy a 381. számú Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár  

SzMSz-ének jóváhagyásáról szóló előterjesztést tárgyalja a bizottság elsőként. 

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) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

113/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

a 2018. november 26-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról és 

napirendjének elfogadásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2018. november 26-i soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1) A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár SzMSz-ének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

5) Bejelentések 

 

1.) Napirendi pont  

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár SzMSz-ének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy intézményvezető asszony kérte az 

SzMSz módosítást. Kérelmében összefoglalta a változtatásokat. Tájékoztatásul mondja a 

jelenlévőknek, hogy a fenntartónak kell dönteni, de a képviselő-testület SzMSz-ben átruházott 

hatáskörben a bizottság dönt. 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi Nagyné Szita Erzsébetet, hogy 

kíván-e kiegészítést tenni a napirendi ponthoz. 

 

Nagyné Szita Erzsébet elmondja, hogy január 1-jével módosult a Kulturális törvény, mely 

meghatározza az intézmény alapszolgáltatásait, az intézmények típusát, infrastruktúráját, 

létszámokat, végzettségeket. Ez az egyik ok, amiért kérte az SzMSz módosítását. Elmondja 

továbbá, hogy a Fiatalok Háza működését pontosítani kellett, valamint a Kultúrkúria új 

telephelye lesz az intézménynek. A szakmai előírásoknak az intézmény mindenben megfelel. 

Hét alapszolgáltatást lát el az intézmény. Megemlíti, hogy a Középtávú Közművelődési Tervet 

aktualizálni kell, jövő év májusig. 
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Sulyokné Guba Judit az alapszolgáltatásokat kérdezi. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: felsorolja a szolgáltatásokat 082091 Közművelődési: közösségi és 

társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 Közművelődés: hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása, amatőr tevékenység gondozása, 082093 Közművelődés: Egész életre 

kiterjedő tanulás, amatőr művészetek, tehetséggondozás 082094 Közművelődés: kulturális 

alapú gazdaságfejlesztés, digitális technológiákhoz való hozzáférés, és a helytörténet.  

 

Sulyokné Guba Judit a Kultúrkúria nyitva tartását kérdezi. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: válaszként elmondja, hogy a jogszabály a székhely nyitva tartását 

határozza meg, a telephelyét nem. Legalább egy évnek el kell telnie ahhoz, hogy a tapasztalatok 

alapján az épület kihasználtságát lássák.  

 

Sulyokné Guba Judit megemlíti, hogy a Bicskei Értéktárba a Bicske fanfár a Jakab képek 

kerüljenek be. 

 

Nagyné Szita Erzsébet elmondja, hogy állandó kiállítás terveznek a Kultúrkúria épületében a 

Jakab képekből, fehérhímzésből, melyek az Értéktár része. Régészeti leletek, vonaldíszes 

kerámiák, melyek a megyei vagy helyi értéktárban szerepelnek, kiállításra kerülnek. 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat, ha nincs, kéri 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 

114/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár SzMSz jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Bicskei Egységes Művelődési Központ 

és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 
 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete. 

 

2. Napirendi pont 

A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy 2019. január 5. 17 óra a koncert időpontja. A rendezvényen fellép 

a Bazsinka család. Bicske Város Önkormányzata br. 300.000.-Ft-tal támogatja a rendezvényt. 

Ad-hoc bizottság dönti el, majd a rászoruló személyek kiválasztását. Az Ad-hoc bizottsági tag 
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személyére javaslat: Bálint Istvánné alpolgármester asszony, Sulyokné Guba Judit 

Humánerőforrások Bizottság elnöke, Iványi Ferenc Tivadarné Város- és Vállalkozásfejlesztés 

Bizottság elnöke, Bárányos József Gazdálkodási Bizottság elnöke. Elmondja továbbá, hogy 

összesen 500.000.-Ft költség kerül elkülönítésre e célra, melyből 300.000.-Ft a támogató 

összeg. 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat, ha nincs, kéri 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 

114/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő 

programtervezet szerint rendezi meg,  

2. a rendezvény bevételeit jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy 

(személyek) megsegítésére fordítja, 

3. felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 

 plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése 

 műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása 

 adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 

 adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása 

4. a 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 200.000,- Ft-ot 

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés dologi kiadásai terhére 

5. a fentiek mellett a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert 

adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet 

6. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését 

7. ad hoc bizottság létrehozását határozza el, a bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg: 

 Bálint Istvánné alpolgármester asszony 

 Sulyokné Guba Judit Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 Iványi Ferenc Tivadarné Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 Bárányos József Gazdálkodási Bizottság elnöke 

9. felhatalmazza az ad hoc bizottságot a jótékonysági újévköszöntő koncert bevételének a 

rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztására 
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3) „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy az önkormányzat évek óta részt vesz ebben a programban. 

2019-ben is szeretné az önkormányzat ezt a hagyományt folytatni. A további részvételhez az 

együttműködés meghosszabbítása szükséges, a szerződés az előterjesztés mellékletét képezi. A 

pályázatokat három tagú bizottság bírálja el.  A költségek a 2018. évi költségvetés 

pénzmaradványából biztosított. 

 

Máté János kérdezi, hogy létezik-e még a „Tiszta udvar, rendes ház”, felirat adományozása, 

mert ha nincs, akkor szerinte „a legszebb konyhakert” feliratot lehetne adományozni. 

 

Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy konyhakertek minősítése országos szintű, virágos bicske 

minősítése helyi szintű. Elmondja, hogy a virágos bicske programban résztvevők mindegyike 

kap egy kerámiát, mely ezt a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratot pótolja. 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat, ha nincs, kéri 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 

115/2018. (XI.26.) HATÁROZATA 

 

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2019. évi 

programban való együttműködés meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program 2019. évi 

együttműködést meghosszabbítja. 

 

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

jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja a 
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jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert a meghosszabbításhoz szükséges dokumentumok 

aláírására.  

 

4. A pályázatokat 2019. 08. 15-ig a következő bizottság bírálja el: 

 Bálint Istvánné alpolgármester asszony  

 Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony  

 Nagy Attila igazgató úr 

 

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

 

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

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

út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le. 

 

7. A költségeket az önkormányzat 2018. évi költségvetés pénzmaradvány terhére biztosítja 

keret jelleggel 250.000.- Ft összegben. 

 

4.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor tájékoztatójában elmondja, hogy a jogszabályi előírások alapján került a 

költségvetési rendelet módosítása. Az előterjesztés tartalmazza az előirányzatok növekedését, 

indokolását. Az előirányzatok főösszege 266 176 eFt-al növekednek. A Gazdálkodási Bizottság 

már tárgyalta az előterjesztést és támogatja a módosítást. 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

117/2018. (XI.26.) 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 Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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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. § Bicske Város Önkormányzat 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  5 527 069 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  5 527 069 ezer forintban  

állapítja meg. 

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

a) Költségvetési bevételek összege:   2 513 690 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   5 515 388 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:       3 001 698 ezer forint 

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 3 699 552   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 699 552 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 443 246   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 443 246 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 116 528   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 528   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 88 160   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 88 160   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 
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a) kiadási főösszegét 173 937   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 173 937   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 119 953   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 119 953   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 37 028   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 37 028   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 264 703   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 264 703   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 261 145   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 261 145   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 114 322   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 114 322   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 
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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. 

5.) Bejelentések 

Sulyokné Guba Judit megkérdezi a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e bejelentést tenni.  

 

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

ülését 10 óra 30 perckor bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Némethné Horváth Nikoletta 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 


