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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. június 29. (szerda) 8:00 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit    bizottság elnöke 

Némethné Horváth Nikoletta  bizottsági tag  

Varga Györgyné    bizottsági tag  

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Balázs Péter     bizottsági tag (igazoltan távol) 

Dr. Lovasné Báder Katalin   bizottsági tag (igazoltan távol) 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor   jegyző 

Setéth-Fazekas Hajnalka pénzügyi irodavezető helyettes 

Schulman Izabella   ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ igazgatója  

Tóth Erzsébet Bicske Városi Óvoda intézményvezető helyettese 

 

Sulyokné Guba Judit szeretettel köszönti a bizottság tagjait a rendes, nyilvános bizottsági 

ülésen. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra és 3 fővel 

határozatképesek. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Varga Györgynét. Kéri, aki elfogadja a 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

37/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

A 2022. június 29. napján megtartott rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága  

Varga Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022. június 29. 

Felelős: elnök 

 

 

Sulyokné Guba Judit kéri, hogy a kiküldött napirendről is döntsön a bizottság. Aki a kiküldött 

napirenddel egyetért, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

38/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

A 2022. június 29. napján megtartott rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2022. június 29. napi rendes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Bicske Városi Óvoda SzMSz-ének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2022. évi 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői 

szerződés megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bejelentések 

 

 

 

Határidő: 2022. június 29. 

Felelős: elnök 
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1.) Napirendi pont: A Bicske Városi Óvoda SzMSz-ének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy jogszabályváltozás indokolja az SzMSz változást, amihez 

fenntartói jóváhagyás szükséges. Tájékoztatja a bizottságot, hogy átruházott hatáskörben 

hozzák meg a döntést. Elmondja, hogy egyrészt a 14 évnél fiatalabb, 1-es típusú diabétesszel 

élő gyermekek részére nyújtott speciális ellátás biztosítása miatt, másrészt pedig az 

intézményvezető pontosításai tették szükségessé a módosítást. Jelzi, hogy dőlttel szedve 

szerepelnek a módosítások. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy évről-évre a bizottság elé 

kerül az óvoda SzMSz-e, ami részletekbe menően tartalmaz mindent. Kérdezi az 

intézményvezető helyettest ki szeretné-e egészíteni az elhangzottakat. 

 

Tóth Erzsébet elmondja, hogy valójában 3 pontban változott az SzMSz. Az egyik a József 

Attila utcai Tagóvoda vezetőjének személyében történt változás. Járfás Judit lett az új 

tagintézmény vezető. A második pont a diabétesz, ami elhangzott, a harmadik pont pedig a 

gyermekvédelemmel, pedofíliával kapcsolatos témakör. 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi a bizottság tagjaitól van-e kérdésük a leírtakkal, elmondottakkal 

kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, kéri, hogy szavazzanak az SzMSz módosítás 

elfogadásáról. Kéri, aki támogatja, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

39/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

A Bicske Városi Óvoda SzMSz-ének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott 

hatáskörben eljárva a Bicske Városi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

 

Határidő: 2022. június 29. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2.) Napirendi pont: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

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

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy azoknak a bizottsági tagoknak, akik képviselő-testületi tagok is, 

polgármester asszony küldött egy levelet, amelyben segítséget kért a rendelet-tervezethez.  

A levélben polgármester asszony felülvizsgálati szempontokat is megjelölt. Elmondja, hogy a 

települési tüzelőanyag tekintetében a képviselőktől érkezett visszajelzések nagyrészt azt 

preferálták, hogy természetbeni támogatásként, de kifizetéssel kapják meg a rászorulók ezt a 

fajta támogatást a névre és a címre szóló számla ellenében.  

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a korábban a fa felvágására és házhoz szállítására fordított 

összeget most beépítették a támogatási összegbe, így 40.000 forintra emelkedett a támogatási 

összeg.  

Elmondja, hogy ebből az összegből körülbelül 1 m3 fát tudnak venni a rászoruló háztartások, 

míg korábban háztartásonként 10 q fát kaptak az arra jogosultak.  

Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy polgármester asszony kérésére, a születési támogatás 

összege 100%-kal nőtt. Amíg korábban 35.000 forintot kaptak a szülővé váló házastársak, addig 

a rendeletmódosítás hatályba lépését követően ez az összeg 70.000 forintra emelkedik, illetve 

ezzel párhuzamosan a temetési támogatás összege is megduplázódik.  

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a lakásfenntartási támogatás, valamint a gyógyszertámogatás 

esetében módosulnak a jövedelemhatárok olyan módon, hogy a jogosulti kör bővül, így többen 

lesznek jogosultak ezekre a települési támogatásokra.  

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy polgármester asszony 

javaslatára az önkormányzati rendeletek átfogó felülvizsgálata zajlik. Tájékoztatásképpen 

elmondja, hogy ennek legnagyobb hozadéka az lesz, hogy a rendeletek életszerűbbé, 

kezelhetőbbé válnak.  

Elmondja, hogy véleménye szerint az mindenféleképpen egy örömteli dolog, hogy a szociális 

támogatások ilyen mértékű emelésére van lehetőség. Ez azt tükrözi, hogy rendkívül jól 

gazdálkodik az önkormányzat. Külön kiemeli, hogy ilyen nehéz időszak után is van annyi 

tartaléka az önkormányzatnak, hogy reagálni tudjon az ilyen jellegű igényekre, ezért 

elfogadásra javasolja a szociális rendelet módosítást.  Kérdezi a bizottság tagjait van-e 

valakinek kérdése, észrevétele.  

 

Némethné Horváth Nikoletta kérdezi, hogy a rendeletmódosítás mikortól lép hatályba.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a kihirdetést követő napon.  

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kéri, ha nincsen több kérdés, akkor 

szavazzanak a rendeltmódosítás elfogadásáról. Kéri, aki támogatja, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

40/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018 (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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. § (1) b) 

pontjában, 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. § 

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

önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szociális hatáskört gyakorló szerv települési tüzelőanyag támogatást nyújt egy 

háztartásnak a hideg időjárás miatt szükséges tűzifa vásárlásához évente egy alkalommal bruttó 

40.000 forint összegben, kivéve, ha az igénylő a fűtéshez települési lakásfenntartási 

támogatásban részesül vagy környezettanulmány alapján megállapításra került, hogy az igénylő 

nem rendelkezik fatüzelésre alkalmas berendezéssel.” 

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

önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A tüzelőanyag vásárlást a kérelem benyújtására jogosult nevére és a jogosult háztartás 

címére szóló a 14. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási összeggel megegyező vagy 

annál magasabb összegű tárgyévi számlával, az előlegszámla kivételével, kell igazolni.” 

2. § 

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

önkormányzati rendelet 

a) 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „200%-át” szövegrész helyébe a „250%-át” szöveg, 

b) 13. § (2) bekezdés b) pontjában a „150 %-át” szövegrész helyébe a „200%-át” szöveg, 

c) 14. § (2) bekezdésében az „október 15” szövegrész helyébe a „szeptember 1” szöveg, 

d) 15. § (4) bekezdésében a „35.000” szövegrész helyébe a „70.000” szöveg, 

e) 16. § (2) bekezdés a) pontjában a „200%-át” szövegrész helyébe a „250%-át” szöveg, 

f) 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „150 %-át” szövegrész helyébe a „200%-át” szöveg, 

g) 19. § (2) bekezdésében a „35.000-” szövegrész helyébe a „70.000” szöveg, 

h) 20. § (1) bekezdés a) pontjában a „250%-át” szövegrész helyébe a „300%-át” szöveg és 

a „300%-át” szövegrész helyébe a „350%-át” szöveg, 

i) 21. § (2) bekezdés a) pontjában a „250%-át” szövegrész helyébe a „300%-át” szöveg, 
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j) 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „300%-át” szövegrész helyébe a „350%-át” szöveg 

lép. 

 

3. § 

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

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Bálint Istvánné Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

3.) Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának 2022. évi felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget az önkormányzat a 

felülvizsgálattal. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a felülvizsgálat a Belügyminisztérium 

módszertani útmutatója alapján, illetve a kijelölt esélyegyenlőségi mentor útmutatása alapján 

készült el. Elmondja, hogy a változások dőlt betűvel szerepelnek.  

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy úgy emlékszik két évente 

kell felülvizsgálni a programot. Elmondja, hogy nagyon sok mindennel egészült ki a program, 

kezdve a demens családtagokat támogató kezdeményezéstől, a Tanodában történt informatikai 

fejlesztésen át.  Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a programmal kapcsolatban. Ha nincsen, 

akkor kéri, hogy szavazzanak. Aki támogatja, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

41/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 

 

Bicske Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2022. évi 

felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2022. évi 

felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske Város Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának 2022. évi felülvizsgálati dokumentumát megtárgyalta és a 

határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint jóváhagyja.  

  

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

4.) Napirendi pont: Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes 

közreműködői szerződés megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a bizottságot, hogy Dr. Hadnagy Réka a Bicske Városi Óvodában 

ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó orvos szerződése június 30. napján lejár, ezért 

szükséges gondoskodni az új szerződés megkötéséről. Elmondja, hogy polgármester asszony 

beszélt a doktornővel, aki továbbra is szívesen vállalja az óvodában az ifjúság-egészségügyi 

feladatok ellátását, ezért ismételten doktornő gazdasági társaságával köt szerződét az 

önkormányzat a feladatellátásra. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást és kéri a bizottság tagjait, ha nincsen 

kérdésük, akkor szavazzanak a határozati javaslatról. Kéri, aki támogatja, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

42/2022. (VI.29.) HATÁROZATA 
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Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői szerződés 

megkötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői 

szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi alapellátás biztosítása 

érdekében az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Közreműködést igénybe vevőként 2022. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig 

tartó határozott időre - személyes közreműködői szerződést köt iskola-egészségügyi 

feladatok ellátására a DUAL-HR. Bt. (székhely: 2060 Bicske, Madách Imre u. 12.; 

cégjegyzékszám: Cg.07-06-004165; adószám: 22054485-1-07), gazdasági társasággal, 

mint közreműködővel. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a személyes közreműködői szerződés és az 

egészségügyi alapellátással érintett intézménnyel (Bicske Városi Óvoda) történő, a 

feladat ellátására irányuló megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak 

finanszírozása érdekében szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás 

megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek 

esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a bizottsági tagok munkáját, a nyilvános ülést 8.15 órakor 

bezárja. 

 

 

K.m.f 

 

 

 Sulyokné Guba Judit    Varga Györgyné 

  Humánerőforrások Bizottság elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 


