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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2021. október 13. (szerda) 10.30 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit   bizottság elnöke 

Dr. Lovasné Báder Katalin  bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Balázs Péter    bizottsági tag 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Varga Györgyné   bizottsági tag  igazoltan távol 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 

Schulman Izabella   testületi referens 

Zimmermenn Borbála  szociális ügyintéző 

Patkóné Bátori Erzsébet BVO intézményvezető 

 

Sulyokné Guba Judit elnök asszony köszönt mindenkit a bizottság rendkívüli, nyilvános 

ülésén. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Egyben javaslatot tesz a 

napirendek sorrendjének megváltoztatására. Kéri, hogy első napirendi pontként a kiküldött 

második napirendi pontot tárgyalják, illetve felkéri Dr. Lovasné Báder Katalint a jegyzőkönyv-

hitelesítésére. 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 

 

Az elfogadott döntés: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

7/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

a 2021. október 13. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága  

Dr. Lovasné Báder Katalint megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Sulyokné Guba Judit aki módosítással a napirendet elfogadja. 

 

 

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 

 

Az elfogadott döntés: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

8/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

a 2021. október 13. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2021. október 13. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1. A Bicske Városi Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

(33. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

intézményvezetői pályázatáról  

(29. sz. előterjesztés) 

 Előterjesztő: polgármester 

 

 

1.) Napirendi pont: A Bicske Városi Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi intézményvezető asszonyt, kívánja-e kiegészíteni a leírtakat. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet tájékoztatja a bizottságot, hogy véleménye szerint a munkaterv kellő 

részletességgel tartalmazza a terveiket, elképzeléseiket, ezért nem kívánja kiegészíteni.   

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást, kérdezi a bizottság tagjaitól, hogy 

áttanulmányozva a leírtakat van-e kérdésük, javaslatuk a napirendhez kapcsolódóan. 
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Jelzi, hogy neki csak részben a munkatervhez kapcsolódóan lennének kérdései. Elmondja, hogy 

a nagycsoportosok száma a tavalyi évben 20 fővel volt több, mint az idei évben, erre tekintettel 

a Kakas Tagóvodában jelenleg 2 csoport működését szüneteltetik. Kérdezi, vajon mi lehet az 

oka a létszámcsökkenésnek. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet válaszában elmondja, hogy a létszámcsökkenés oka a törvényi 

módosítás, amely rendelkezik arról, hogy minden 6. életévét betöltött gyermek tankötelessé 

válik az életkora alapján, nem pedig az érettsége alapján. Ezen rendelkezésre tekintettel az első 

évben szinte minden tankötelessé váló gyermek elment iskolába, nem éltek a szülők azzal a 

lehetőségükkel, hogy gyermeküket visszatartsák. Az óvoda pedig a törvénymódosítást 

követően csak abban az esetben élhet ezzel a lehetőséggel, ha BTM-es a gyermek, hiszen ekkor 

a Pedagógiai Szakszolgálat egy évvel tovább tudja óvodában tartani a gyermeket. Ezen oknál 

fogva keletkezett az óvodások számában egy kis űr. Más okot nem lát. Elmondja, hogy most is 

vannak az óvodában 2,5 éves gyermekek. Tájékoztatja a bizottságot, hogy már az előző években 

is alacsony csoportlétszámokkal működtek a tagóvodák, jellemzően 20-22 fősek a csoportok. 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi, hogy akkor nem az az oka a létszámcsökkenésnek, hogy 

kevesebben iratkoztak volna be az óvodába. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet határozottan nemmel válaszol.  

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi intézményvezető asszonytól, hogy a jogszabályváltozás hogyan 

hatott az óvodapedagógusok munkájára. Tapasztalt-e csökkenést a munka mennyiségében.  

 

Patkóné Bátori Erzsébet elmondja, hogy a munka nem lett kevesebb, hiszen ugyan úgy fel 

kell készíteniük a gyermekeket. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a választ. Megadja a szót Balázs Péternek. 

 

Balázs Péter kérdezi, hogy tudomása szerint, az a gyermek, aki augusztus végéig betölti a 6. 

életévét iskolakötelessé válik. Kérdezi, mi a helyzet azokkal a gyermekekkel, akik szeptember 

elején vagy közepén töltik be a 6. életévüket. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet válaszában elmondja, hogy ezeknél a gyermekeknél is ugyan az a 

helyzet, mint azoknál a gyermekeknél, akit a szülő vissza szeretne tartani, a törvény lehetőséget 

ad arra, hogy a január 1-jétől január 18-ig terjedő időszakban a szülő kérelmet nyújtson be arra 

vonatkozóan, hogy szeretné, hogy a gyermeke iskolába menjen. 

 

Balázs Péter kérdezi, mi van abban az esetben, ha a szülő nem adja be ezt a kérelmet. A 

gyermek pedig szeptember 1-jén született. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a teljeskörű választ. Kérdezi a bizottság tagjaitól van-e még 

kérdésük. Ha nincsen, akkor kéri szavazzanak a napirendről.  
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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 

 

Az elfogadott döntés: 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

9/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

a Bicske Városi Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Városi Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervéről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott 

hatáskörben, véleményezési jogkörében eljárva a Bicske Városi Óvoda 2020/2021-es nevelési 

évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 
 

Határidő:  2021. október 13. 

Felelős:  Humánerőforrások Bizottságának elnöke 

 

11.00-kor Patkóné Bátori Erzsébet intézményvezető távozik a bizottsági ülésről. 

 

2.) Napirendi pont: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ intézményvezetői pályázatáról  

 

Vandlikné Lengyel Edit elmondja, hogy a Kapcsolat Központ vezetőjének a megbízása év 

végén lejár, ezért szükséges a pályázat kiírása. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a pályázati 

kiírásból látszik, hogy a pályázók meghallgatására eseti bizottságot szükséges létrehozni, az 

eseti bizottság a Humánerőforrások bizottság tagjaiból, egy külső szakértőből és jegyző úrból, 

mint a pályázat előkészítőjéből állna. 

 

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

az elhangzottakkal kapcsolatban. Ha nincsen, kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. Aki 

egyetért, az 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 
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Az elfogadott döntés: 

 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

10/2021. (X.13.) HATÁROZATA 

 

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ intézményvezetői 

pályázatáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

intézményvezetői pályázatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb vezetői feladatok 

ellátásáról szóló pályázati felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) 

bekezdésében és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rend. 1/A.§ (9) bekezdésében 

meghatározott meghallgatásra és véleményezésre eseti bizottságot hoz létre, amelynek 

tagjai: 

 

a. Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság Elnöke 

b. Balázs Péter a Humánerőforrások Bizottság tagja 

c. Varga Györgyné a Humánerőforrások Bizottság tagja 

d. Dr. Lovasné Báder Katalin a Humánerőforrások Bizottság tagja 

e. Némethné Horváth Nikoletta a Humánerőforrások Bizottság tagja 

f. a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy 

a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagja – akinek/akiknek 

felkérésére felhatalmazást kap a polgármester 

g. Fritz Gábor jegyző, mint a pályázat előkészítője 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a bizottság munkáját, az ülést 11:.05-kor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 Sulyokné Guba Judit                                                   Dr. Lovasné Báder Katalin 

  Humánerőforrások Bizottság elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 


