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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:  2022. március 10. (csütörtök) 8.00 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit    bizottság elnöke 

Dr. Lovasné Báder Katalin   bizottsági tag 

Balázs Péter     bizottsági tag 

Varga Györgyné    bizottsági tag 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Némethné Horváth Nikoletta  bizottsági tag    (igazoltan távol) 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor   jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 

Schulman Izabella   ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Szabó Ágnes   Egyesített Családsegítő és Gondozási  

Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

 

Sulyokné Guba Judit szeretettel köszönti a bizottság tagjait a 2022. március 10. napi 

rendkívüli nyilvános bizottsági ülésen. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került 

összehívásra és 4 fővel határozatképesek. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Dr. Lovasné Báder 

Katalint, kéri erről 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 

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

9/2022. (III.10.) HATÁROZATA 

 

A 2022. március 10. 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. 

 

 

Határidő: 2022. március 10. 

Felelős: elnök 

 

 

Sulyokné Guba Judit egy napirendi pont van, kéri arról is 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 

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

10/2022. (III.10.) HATÁROZATA 

 

A 2022. március 10. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének 

elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2022. március 10. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

1.) Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2021. évi 

szakmai beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Határidő: 2022. március 10. 

Felelős: elnök 

 

 

1. Napirendi pont: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ 2021. évi szakmai beszámolója 

(33. sz. előterjesztés) 

 

Sulyokné Guba Judit megkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor a vonatkozó jogszabály a szociális szolgáltatásokról és szociális igazgatásról szóló 

törvény, amely alapján az intézménynek a szakmai tevékenységéről be kell számolni a 

fenntartónak. A Kapcsolat Központ esetén a képviselő-testület által jóváhagyott SzMSz alapján 

az intézményvezető készíti el a beszámolót. Intézményvezető asszony a beszámolási 

kötelezettségének eleget tett és a mindenre kiterjedő alapos, precíz szakmai beszámoló az 
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előterjesztés mellékleteként megtalálható. Felhívja a bizottsági tagok figyelmét, hogy 

átruházott hatáskörben a képviselő-testület helyett hozzák meg a döntésüket. 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi intézményvezető asszonyt, hogy szeretné-e szóban kiegészíteni 

a beszámolóját. 

 

Szabó Ágnes köszöni a szót. Elmondja, hogy annak ellenére, hogy jelen volt a vírus az elmúlt 

időszakban és más rendszerben dolgoztak a beszámolót mégsem tudja rövidebb tartalommal 

megírni. Szerencsére a szociális tevékenységet végzők kellően rugalmasak ahhoz, hogy minden 

körülmények között tegyék a dolgukat és ha kell áttudják alakítani a rendszert. Fontos volt, 

hogy a dolgozóik egészségére, biztonságára odafigyeljenek azért, hogy az ellátottakat mindig 

legyen, aki gondozza. Példának az idősellátásukat említi. A legnagyobb problémát az jelentette, 

hogy erre nem volt mintájuk és a félelem bizony begyűrűzött. Ők mindig érintettek voltak 

akármilyen korosztályról is volt szó. Nem volt egyszerű, ő is állandóan hívható volt és meg 

kellett tanulnia azt, hogy nem az ő saját gondjai az elsők, hanem azon embereké, akik őt hívják. 

Sajnos sokszor elsőkézből tudta, hogy milyen a betegség lefolyása, mert kontaktba volt 

betegekkel is és hozzátartozóikkal is egyaránt. Reméli, hogy jövőre már nem a vírusé lesz a 

főszerep, mert sajnos a tavalyi évre nagyon rányomta még a bélyegét. 

Van egy támogató csoport is, amit múlt hónapban indított, ami azokat az embereket segíti, akik 

időseket, elsősorban demens hozzátartozót gondoznak. A demencia a személyiségnek a teljes 

elvesztése úgy, hogy itt van feladatuk bőven. Sajnos amikor egy család elhatározza, hogy már 

nem tudja otthon gondozni a hozzátartozóját sokszor mire be tudja adni egy intézetbe, van, 

hogy 2 év is eltelik. Úgy látja, hogy szükség volt erre a csoportra hiszen sokan és köztük 

számára ismeretlen emberek is messzebbről eljöttek, hogy támogatást, segítséget kapjanak.  

 

Sulyokné Guba Judit méltató szavakkal illeti intézményvezető asszonyt. Kérdezi van-e 

kérdése a bizottság tagjainak az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs szavazásra 

teszi fel a beszámoló elfogadását. 

 

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 

11/2022. (III.10.) HATÁROZATA 

 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2021. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott 

hatáskörben eljárva az alábbi döntést hozza: 

1.  az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ (a 

továbbiakban: intézmény) 2021. évi szakmai beszámolóját a melléklet szerinti 

tartalommal megismerte és azt elfogadja, 
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2. az intézmény szakmai munkáját eredményesnek értékeli. 

 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Sulyokné Guba Judit köszöni a bizottsági tagok munkáját az ülést 8.20 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit  Dr. Lovasné Báder Katalin 

  Humánerőforrások Bizottság elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 


