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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2019. szeptember 18. 10.04 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 a szervezési iroda vezetője 

Molnár Enikő a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője 

Richter Gábor BEMKK képviselője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

 

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

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

hitelesítésére, egyben javaslatot tesz a napirendek sorrendjének megváltoztatására. Kéri, hogy 

első napirendi pontként a kiküldött négyes napirendi pontot, másodikként pedig az ötös 

napirendi pontot tárgyalják. Kéri, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és a napirendet a 

módosítással együtt támogatja, 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 

96/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. szeptember 18. napi soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság dr. Lovasné Báder Katalint, 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 
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Sulyokné Guba Judit kéri, aki a következő napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

97/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. szeptember 18. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2019. szeptember 18. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1) 2019. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 

(194. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) 2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

(195. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

(202. sz. előterjesztés, később kerül feltöltésre) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 

(197. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

(191. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

6) Bejelentések 

 

1.) Napirendi pont  

2019. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzata az idei évben is méltó módon 

szeretne megemlékezni az Aradi vértanúk napjáról. A program tervezete már összeállt, amely 

a határozati javaslatban olvasható. 2019. október 4-én, pénteken 17 órakor kezdődik a 

megemlékezés a Petőfi Művelődési Központban. Rendhagyó történelem órát tart Nagy Tamás, 

a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola történelem tanára. 

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

valakinek kérdése, javaslata az előterjesztéshez kapcsolódóan. Elmondja, annyival szeretné 

kiegészíteni az elmondottakat, hogy az évek során már hagyománnyá vált, hogy a Kopjafához 
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mécsesekkel vagy fáklyákkal mennek koszorúzni. Kéri, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el 

a határozati javaslatot. Ha nincs több észrevétel, 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) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

98/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

2019. október 6-ai ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2019. 

október 6-ai ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot a következő kiegészítéssel 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

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

fogadja el: 

 

Időpontja: 2019. október 4. péntek, 17:00 óra 

Helyszíne: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Programterv: 

• Műsort ad: a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 7.b osztálya 

• Rendhagyó történelem órát tart: Nagy Tamás, a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola történelem tanára 

• Koszorúzás fáklyák/mécsesek fényénél a Kossuth téren, a Kopjafánál  

Kiadások:  

• koszorú 

• 30 db plakát 

• fellépő diákoknak csokoládé, felkészítő pedagógusoknak virágcsokor 

 

2. a 2019. 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  

2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

Előterjesztő: polgármester 
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Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy Bicske Város Önkormányzata az idei évben is méltóképpen kíván 

megemlékezni az 1956-os forradalom hőseiről. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a 

program tervezete ez esetben is összeállt, egy kérdéses pontja van még a megemlékezésnek, 

mégpedig az ünnepségen beszédet tartó személye. A megemlékezés október 23-án 9.00 órakor 

kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Tájékoztatásul elmondja, hogy 

hagyományosan ilyenkor köszöntik a nyugdíjba vonuló köztisztviselőket és közalkalmazottakat 

és ekkor kerül sor a Bicskéért Elismerő Oklevél kitüntetés átadására is. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez kapcsolódóan. 

Megadja a szót Dr. Lovasné Báder Katalinnak. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: elmondja, mindig nagyon méltóságteljes az önkormányzat 

október 23-ai megemlékezése, szép gesztusnak tartja a nyugdíjas közalkalmazottak és 

köztisztviselők köszöntését is, ugyanakkor megjegyzi, lehet szerencsésebb lenne, ha a 

nyugdíjasokat nem október 23-án, hanem inkább Pedagógusnapon köszöntenék. Egyúttal kéri, 

ha megoldható, a méltatások rövidek, lényegre törőek legyenek az ünnepségen.   

 

Máté János: elmondja, hogy véleménye szerint minden felszólalónak időkorlátot kellene 

megszabni, hiszen ahogyan azt a felmérések is igazolják 15 percnél tovább senki nem tud 

odakoncentrálni a beszédre. Elmondja, hogy egyházi tapasztalat alapján javasolja ezt a 

megoldást, illetőleg jó ötletnek tartaná, ha a nyugdíjas közalkalmazottakról és 

köztisztviselőkről a teljes méltatás a Bicskei Újságban jelenne majd meg. 

 

Sulyokné Guba Judit: ha nincs több hozzászólás, kérdés kéri, hogy szavazzanak a napirendről.  

 

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 

99/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

a 2019. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2019. 

október 23-ai 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: 2019. október 23. 9:00 óra 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 
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A műsor menete: 

• Himnusz, Székely Himnusz 

• Ünnepi műsort ad: a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 8. évfolyama, 

közreműködik a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar 

• Nyugdíjba vonuló köztisztviselők, közalkalmazottak köszöntése és a Bicskéért 

Elismerő Oklevél kitüntetés átadása 

• Koszorúzás az Emlékezés Virágánál 

• Szózat 

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

2. 2019. 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. 

Richter Gábor 1015 órakor távozik a bizottság üléséről. 

 

3. Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottságot, hogy előirányzatok módosításról van szó. Az 

előirányzat főösszege 76 720 000,- Ft-tal növekszik mind a kiadási, mind pedig a bevételi 

oldalon. Felajánlja, hogy ha van konkrét kérdés valamelyik előirányzatról, akkor szívesen 

válaszol. 

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

valakinek kérdése, javaslata. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak a napirendről. 

 

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 

100/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2019. (…...) önkormányzati rendelete 

 



6 
 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 

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. § Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lép: 

 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2019. évi költségvetésének  

 

a) kiadási főösszegét  5 703 600 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  5 703 600 ezer forintban 

állapítja meg. 

 

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

a) Költségvetési bevételek összege:   2 224 893 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   5 695 582 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:       3 470 689 ezer forint 

d) finanszírozási bevételek összege   3 478 707 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege                     8 018 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege                                 3 478 707 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 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 559 265   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 559 265 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 515 131   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 515 131 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 128 120   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 128 120   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 92 737   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 92 737   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 660   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 176 660   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 112 829   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 112 829   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 35 934   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 35 934   ezer forintban 

állapítja meg. 

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

2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 375 344   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 375 344   ezer forintban 

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2019. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 216 140   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 216 140   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

 

 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 318 773   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 318 773   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 667   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 172 667   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, 2019. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4. Napirendi pont 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: elmondja, joggal merülhet fel az a kérdés a bizottságban, miért nem döntenek 

most a települési tanulmányi ösztönző támogatásban részesülőkről. Tájékoztatja a bizottsági 

tagokat, hogy ennek egyik oka a rendelet-módosítás, hiszen egyik évben sem volt a bizottság 

olyan szerencsés helyzetben, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeget maradéktalanul a 

támogatásra tudta volna fordítani. Részletesen elmondja, hogy a települési tanulmányi 

támogatás az általános iskolai tanulók esetében a kérelmet benyújtók közül kiválasztott 20 

legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, míg a középiskolai tanulók esetében a kérelmet 

benyújtók közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére adható. A 

támogatás összege az általános iskolai tanulók esetében havi 3.000,- Ft/fő, a középiskolai 

tanulók esetében havi 5.000,- Ft/fő volt korábban. A rendelet-módosítást követően ezek az 

összegek emelkednének, az általános iskolások esetében havi 5.000,- Ft/fő összegre, a 

középiskolások esetében pedig havi 7.000,- Ft/fő összegre. Véleménye szerint ennek a 

módosításnak még inkább motiváló hatása lenne a pályázatot benyújtókra.  

 

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

valakinek kérdése, javaslata az előterjesztéshez kapcsolódóan. Ha nincs, kéri, hogy 

szavazzanak.  
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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 

101/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____/2019. (____) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

 

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) 

a) az általános iskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet 

benyújtók közül kiválasztott 20 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 5000 

forint/fő összegben, 

„b) a középiskolai tanulók esetében, a következő tanévre, minden évben a kérelmet benyújtók 

közül kiválasztott 10 legjobb tanulmányi átlagot elérő tanuló részére, havi 7000 forint/fő 

összegben.” 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 

kell. 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

ZÁRADÉK 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019. …………………. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

5. Napirendi pont 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottságot, 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. Elmondja, hogy az önkormányzat a korábbi 

években is csatlakozott a pályázathoz, nincsen ez másként az idei évben sem. Ismerteti az 

előterjesztésben szereplő határidőket. 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a részletes tájékoztatást. Kéri, hogy a Polgármesteri 

Hivatal vegye föl a kapcsolatot a megyei közgyűléssel, annak céljából, hogy megyei szinten is 

legyenek támogatva a páylázók. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e valakinek kérdése, 

javaslata az előterjesztéshez kapcsolódóan. 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 
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A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

102/2019. (IX.18.) HATÁROZATA 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2019/2020. 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” dokumentumok aláírására, 

3. az ösztöndíj fedezetére a 2020. évi költségvetésben 1.680.000,- Ft keretösszeget 

elkülönít, 

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

Ft/fő/hónap összegben állapítja meg, 

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. 

 

Sulyokné Guba Judit megkérdezi a bizottság tagjaitól, kíván-e valaki bejelentést tenni. 

Jelzi, hogy neki lenne egy bejelentése. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az ülést megelőzően a 

Gazdálkodási Bizottság ülésén is részt vett, ahol napirendi pontként tárgyalta a Bizottság az 

Idősek Napját. Elmondja, felmerült az a javaslat a bizottsági ülésen, hogy azokat az időseket, 

akik egészségügyi okból nem tudnak részt venni az önkormányzat által szervezett ünnepségen, 

a körzetek képviselői felkereshetnék otthonaikban és egy kis apró figyelmességgel, virággal 

vagy csokoládéval kedveskedhetnének nekik. További bejelentés hiányában megköszöni a 

bizottság tagjainak a részvételt és a közös munkát, a bizottság nyilvános ülését 1028 órakor 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit                                                     Dr. Lovasné Báder Katalin 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 


