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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:  2019. február 18. 11:12 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:  

Bálint Istvánné Alpolgármester 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója 

Molnár Lászlóné Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft. képviselője 

Patkóné Bátori Erzsébet 

Tóth Erzsébet Bicske Városi Óvoda mb. óvodavezetője 

 

 

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

4 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: 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 

14/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. február 18-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról  
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A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárdot a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 

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 

15/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. február 18-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2019. február 18-i soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Közművelődési rendelet megalkotásáról 

(36. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről 

(28. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 

módosításáról 

(14. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési Központ 

2019 évi munkatervéről és 2018 évi beszámolójáról 

(35. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati 

felhívásról 

(22. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) 2019. március 15-i ünnepi programról 

(4. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) Bejelentések 
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1.) Napirendi pont  

Közművelődési rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy a hatályban lévő rendelet régi, a felhatalmazó rendelkezések már 

nem hatályosak, ezért mindenképpen szükségszerű és időszerű egy új rendelet megalkotása. 

Továbbá elmondja, hogy a rendelet megalkotását az is indokolja, hogy folyamatban van a TOP-

5.3.1-es jelű, „Helyi identitás növelése Bicskén” elnevezésű pályázatban foglaltak 

megvalósítása, amelyben az önkormányzat vállalta, hogy felülvizsgálja a hatályos rendeletet. 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy ez a rendelet egy általános jellegű rendelet, természetesen 

lehet még a későbbiekben változtatni, módosítani. Tájékoztatja a bizottságot, hogy első körben 

most az a fontos, hogy legyen egy hatályos, jogszabályoknak megfelelő rendeletük. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy neki egy kiegészítő 

javaslata lenne a rendelethez, mégpedig az, hogy a 6.§-ban fel vannak sorolva a kapcsolati 

tagok, javasolná a közoktatási intézmények felsorolását ebbe a pontba. Kérdezi a bizottság 

tagjaitól, van-e valakinek kérdése, javaslata még a rendelethez. Ha nincs, kéri, hogy 

szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a rendelet-tervezetet, 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 

16/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a közművelődési rendeletről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a közművelődésről szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének   

    ___/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 83/A. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bicske Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Bicske Város önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 42. § 

(3) bekezdés 9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánerőforrások 

Bizottság, valamint a 44. § (3) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
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eljáró Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. Az önkormányzat közművelődési feladatai 

1. § Bicske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi közművelődési 

tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján: 

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés szerinti közművelődési 

alapszolgáltatások megszervezésével, és 

b) a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatásával (a továbbiakban együtt: 

közművelődési feladatok) biztosítja. 

2. § Az Önkormányzat közművelődési feladatának tekinti különösen: 

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak és kulturális 

értékeinek megőrzését, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, 

gazdagítását, 

b) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogásra építő kezdeményezések támogatását, ösztönzi 

a helytörténeti, településismertető kiállításokat, a helyi ünnepek, közösségi összejövetelek 

szerveződését, szervezését, 

c) a helyi alapítványok, civil szervezetek közművelődési tevékenységének összehangolását, 

d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, 

különös tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára, 

e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének Bicske 

vonzáskörzetében és a Bicskén élő minden művészeti ágban tevékenykedő alkotók és 

alkotásaik megjelenési lehetőségeinek, bemutatkozásának támogatását, 

f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 

g) a kulturális turizmus támogatását, országhatáron kívül és belül kulturális kapcsolatok 

kiépítését. 

 

2. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

 

3. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közművelődési 

intézményt működtet. 

(2) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben 

foglaltakon kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be: 

a) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit, 

b) a Bicskei székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket, 

c) az egyéb kulturális célú szervezeteket. 

(3) Az Önkormányzat fenntartóként a közművelődési feladatok ellátására a Bicskei Egységes 

Művelődési Központ és Könyvtár intézményt működtet. 

4. § Az Önkormányzat a közösségi tér mellett közművelődési feladatainak ellátásába bevonhat: 
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a) nem közművelődési alapfeladatú intézményt, 

b) a helyi és nem bicskei székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi 

szervezeteket, nonprofit gazdasági társaságokat, 

c) egyéb kulturális, közművelődési célú szervezeteket. 

5. § A közművelődési feladatok magas színvonalú ellátása érdekében az Önkormányzat a 4. és 

6. §-ban említett szervezetekkel – a Kult. tv 79. és 80. §-a szerinti tartalmú – közművelődési 

megállapodást köthet. 

6. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében – formális, vagy 

informális – kapcsolatot tart és szorosan együttműködik: 

a) helyi, megyei, országos kulturális, művészeti intézményekkel, szervezetekkel, 

b) egyházakkal, 

c) egyesületekkel, 

d) alapítványokkal, 

e) egyéb civil szervezetekkel, 

f) önkormányzatokkal, 

g) egyéb nonprofit szervezetekkel, 

h) magánszemélyekkel, 

i) helyi vállalkozásokkal, 

j) gazdasági egységekkel, 

k) közoktatási intézményekkel. 

3. Az önkormányzati közművelődési –és közgyűjteményi intézmények kiemelt feladatai 

7. § A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár kiemelt feladatai: 

a) a közösségi művelődés színtereinek és alkalmainak megteremtése, baráti közösségek, azonos 

érdeklődésű, életkorú, vagy speciális helyzetben lévők számára találkozási, kommunikációs 

lehetőség biztosításával, 

b) a gyermek és ifjúsági korosztállyal való sokrétű törődés, a szociális gondoskodást is 

felvállaló közösségek és intézmények összehangolása, szervezése, összefogása, 

c) a nyitott közösségi tér erősítése, a spontán, illetve szervezett közösségi együttlétekre, 

d) a helyi hagyományok tárgyi és szellemi örökségének ápolása, 

e) a hagyományos könyvalapú és a digitális kultúra terjesztése, 

f) a település szellemi és művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása érdekében képző- ipar- és népművészeti, helytörténeti 

kiállítások, zenei estek hangversenyek szervezése, különös tekintettel a településen, vagy a 

város vonzáskörzetében élő és alkotó művészek, alkotóközösségek, műhelyek bemutatására, 

g) a kulturális turizmus lehetőségeinek megteremtésében való részvétel segítése, a testvér 

települési kapcsolatok ápolása az országhatáron belül, illetve a határon túl lévő településekkel, 

kulturális intézményekkel, 

h) az alkotó művészeti kiscsoportok támogatása, működési feltételük biztosítása, 



6 
 

i) részvétel az Önkormányzat által szervezett városi rendezvények szervezésében, 

lebonyolításában. 

j) a város történelmi, kultúrtörténeti, régészeti hagyományait tartalmazó kiadványok gyűjtése 

és mindenki által hozzáférhetővé tétele, 

k) a gyermekek művelődési, művészeti és közösségi életét, művelődését elősegítő 

rendezvények, vetélkedők szervezése, 

l) informatikai képzés, hozzáférés, tanfolyamok szervezése. 

 

4. A közművelődési feladatellátás irányítása, ellenőrzése és finanszírozása 

8. § A helyi közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket 

az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja. 

9. § (1) Az Önkormányzat a közművelődéssel összefüggő kötelező feladatok ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket éves költségvetéséből finanszírozza, miközben a 

közművelődésre fordítható források növelését pályázati úton és megállapodások révén 

törekszik növeli. 

(2) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg a közművelődési 

finanszírozás mértékét és formáját. 

(3) A közművelődési intézményeket és az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő 

szervezeteket Önkormányzat – beszámolási kötelezettség mellett – a vállalt közművelődési 

feladatokkal arányos pénzügyi támogatásban részesítheti. 

5. Záró rendelkezések 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 28/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelet. 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

2.) Napirendi pont  

Beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
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Fritz Gábor: elmondja, hogy az önkormányzatnak szerződése van az Országos Orvosi Ügyelet 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel felnőtt és gyermekorvosi ügyelet ellátására 

vonatkozóan. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az orvosi ügyelet minden évben megküldi 

az éves beszámolóját. 

 

Sulyokné Guba Judit: üdvözli az Orvosi Ügyelet képviseletében megjelent vendéget. Kérdezi, 

hogy a leírtakat kívánja-e kiegészíteni szóban is.  

 

Molnár Lászlóné: jelzi, hogy nem kívánja kiegészíteni a beszámolót. 

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

kapcsolatban.  

 

Máté János Szilárd: kérdezi, hogy ez nem 24 órás ügyeleti rendszert jelent, hanem délután 17 

órától reggel 8 óráig tartó ügyeletet. 

 

Molnár Lászlóné: válaszában elmondja, hogy hétköznapokon délután 16 órától reggel 8 óráig, 

hétvégenként pedig pénteken délután 16 órától hétfő reggel 8 óráig tart az ügyelet. 

 

Máté János Szilárd: kérdezi, milyen költsége lenne a 24 órás ügyeletnek. 

 

Molnár Lászlóné: elmondja, erre a kérdésre nem tud válaszolni, mivel ez nem tartozik a 

hatáskörébe. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, van-e még kérdés, észrevétel. Ha nincs, kéri, hogy 

szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a beszámolót, 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 

17/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

 beszámoló a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2018. évi működéséről szóló beszámolót az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet  

2018. évi működéséről a csatolt melléklet szerint elfogadja. 

 

3.) Napirendi pont  

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
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Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottságot, hogy a Művelődési Központ Alapító okiratának a 

módosítása szükséges, egyrészt a „Bicskei Kultúrkúria” intézménybe történő integrálása, 

másrészt az intézmény alaptevékenységeinek a jogszabályban foglaltaknak megfelelően történő 

megjelenítése, valamint a vezetői megbízás rendjének pontosítása miatt. Felhívja a bizottság 

figyelmét, hogy egyrészt a módosító okiratról, másrészt pedig az egységes szerkezetű okiratról 

is szükséges döntenie a bizottságnak. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e valakinek kérdése, javaslata. Ha 

nincs, kéri, hogy elsőként az alapító okirat módosításáról 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 

18/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 

módosításáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1) elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 

Módosító okiratát a melléklet szerinti tartalommal, 

 

2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti okirat aláírására, 

 

3) felkéri a polgármestert, hogy Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 

részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje 

meg, 

 

4) felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 
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Sulyokné Guba Judit: kéri, hogy másodikként az egységes szerkezetű alapító okiratról 

döntsön a bizottság. 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 

19/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító 

okiratának elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár egységes szerkezetű alapító 

okiratának elfogadásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a Bicskei Egységes Művelődési központ és Könyvtár egységes szerkezetű 

Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal, 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

egységes szerkezetű alapító okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 

Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése 

érdekében küldje meg, 

 

3. felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 

rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

4.) Napirendi pont  

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési Központ 2019 évi 

munkatervéről és 2018 évi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: ismerteti a napirendi pontot. Kérdezi a Művelődési Központ 

igazgatóját, szeretné-e kiegészíteni a leírtakat. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: elmondja, hogy a kulturális törvény módosítása miatt kerül sor az 

alapító okirat módosítására, illetve a beszámolójukat is a törvény módosításának megfelelően 

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

valakinek kérdése, javaslata a beszámolóval vagy a munkatervvel kapcsolatban. Ha nincs, 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 

20/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési Központ 2019. 

évi munkatervéről és 2018. évi beszámolójáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Humánerőforrások Bizottsága átruházott hatáskörben 

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

és Könyvtár 2019. évi munkatervét és a 2018. évi beszámolóját. 

 

Határidő:  2019.02.18. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

 

5.) Napirendi pont  

A Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati felhívásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor: elmondja, mint ahogy az a bizottság előtt már ismert, a 3. számú körzet 

háziorvosa, dr. Kauda Béla nyugdíjba ment. 2018. december 31-ig a jogszabályoknak 

megfelelően lehetősége lett volna a praxisjog értékesítésére, ugyanakkor erre nem került sor. 

Ezt követően a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya megküldte 

önkormányzatnak a határozatát, melyben Doktor úr praxisjogát hivatalból 2019. január 1. 

napjával visszavonta, így a praxis 2019. január 1. napjától a praxiskezelőhöz került vissza. Ezek 

alapján az alapellátás biztosítása, illetve annak érdekében, hogy mihamarabb betöltsék a 

praxist, indokolt a meghirdetni a háziorvosi praxist. 

 

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

valakinek kérdése, javaslata a pályázati felhívással kapcsolatban. Ha nincs, kéri, hogy 

szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a pályázati felhívást, 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 
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A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

21/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati felhívásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázati felhívásról 

szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

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

az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 

 

1.) felkéri a polgármestert, hogy hirdesse meg a háziorvosi praxist, 

2.) felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti hirdetményt széles körben tegye közzé, 

különösen az Állami Egészségügyi Ellátó Központ weboldalán jelentesse meg, 

3.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) és 2.) pontban foglaltak végrehajtása érdekében 

szükséges valamennyi kötelezettségvállalás és jognyilatkozat megtételére. 

 

 

6.) Napirendi pont  

2019. március 15-i ünnepi programról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy a határozati javaslat tartalmazza a sarokpontjait a 

tervezetnek. Ismerteti a határozati javaslatot. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e valakinek 

kérdése, javaslata. Ha nincs, 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 

22/2019. (II.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. március 15-i ünnepi programról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2019. március 15-i ünnepi programról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bicskei Egységes Művelődési 

Központot a műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai 

feltételek biztosítására, a 350 db meghívó és 40 db plakát elkészítésére. 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására 

a 2019. évi költségvetés kiemelt állami ünnepek előirányzat terhére keret jelleggel  

300.000,- Ft-ot biztosít. 

 

A programtervezet az alábbi: 

 

Időpont: 2019. március 15. 17.00 óra 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Szózat 

Ünnepi köszöntőt mond: Pálffy Károly polgármester 

Ünnepi műsor: 

Előadja: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Közreműködik: 

- Óvónők kórusa 

- Egyházak  

- Bicskei Fúvószenekari Egyesület 

Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél 

Himnusz 

Székely Himnusz 

Fáklyás menet 

 

A szervező a változtatás jogát fenntartja. 

 

 

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

11:30-kor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 Sulyokné Guba Judit                                                          Máté János Szilárd 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 
 


