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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. november 29. (kedd) 9:00 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit    bizottság elnöke 

Balázs Péter     bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin   bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta  bizottsági tag  

Varga Györgyné    bizottsági tag  

 

Hiányzó bizottsági tag: 

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor   jegyző 

Molnár Enikő   Pénzügyi- és Költségvetési Iroda vezetője 

Schulman Izabella   ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő- és Gondozási Központ Kapcsolat 

Központ Igazgatója 

 

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

ülésen. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra és 5 fővel 

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

jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

89/2022. (XI.29.) HATÁROZATA 

 

A 2022. november 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. november 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: 5 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

90/2022. (XI.29.) HATÁROZATA 

 

A 2022. november 29. napján megtartott rendes, nyilvános ülés napirendjének 

elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

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

 

 

1.) A védőnői körzetek módosításáról 

(167. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási 

előszerződés megkötéséről 

(172. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bejelentések 

 

 

Határidő: 2022. november 29. 

Felelős: elnök 

 

 

1.) Napirendi pont: A védőnői körzetek módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 
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Fritz Gábor elmondja, hogy intézményvezető asszony juttatta el az önkormányzathoz a 

módosításra vonatkozó javaslatot. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a körzetek módosítását az 

alacsony gyermeklétszámok indokolták, ami a finanszírozást is veszélyezteti, ezért szükséges 

módosítani az iskolai védőnői körzeteket. Elmondja, hogy a módosítással egy időben az ellátott 

iskolák neveit is módosítani szükséges, hiszen a korábbi módosítás óta változtak az ellátott 

intézmények elnevezései is. Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a rendeletmódosítást 

megelőzően ki kellett kérni az Országos Tisztifőorvos, valamint a működést engedélyező szerv 

(ÁNTSZ) véleményét is. Elmondja, hogy az Országos Tisztifőorvos észrevételt nem tett, a 

működést engedélyező szerv is támogatja a rendelet-tervezet szerinti rendeletmódosítást. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi az intézményvezetőt mit jelent 

pontosan a módosítás. 

 

Szabó Ágnes válaszában elmondja, hogy nekik az ellátott gyermeklétszám tekintetében minden 

esetben a szeptember 30-i létszámadatokat kell figyelembe venniük, amelyeket meg kell 

küldeniük a NEAK számára október 31-ig. A NEAK biztosítja a finanszírozást többek között a 

védőnői ellátásra is. Elmondja, hogy egy körzet esetében a maximálisan finanszírozható 

gyermeklétszám 800 fő, plusz-mínusz 10%, tehát 720 gyermeknek minden esetben meg kell 

lennie egy körzetben. Tekintettel arra, hogy Bicskén nincsen új iskola, amit körzetbe lehetne 

sorolni, így a meglévő iskolákból kell átcsoportosítaniuk a körzetek között, hogy meglegyen a 

minimális gyermeklétszám. Tájékoztatásul elmondja, hogy eddig úgy oldották meg, hogy a 

Csokonai iskola egyik első osztálya az egyik iskolai védőnői körzethez tartozott, a többi első 

osztály pedig a másik iskolai körzethez tartozott. Elmondja, hogy tulajdonképpen egy csak egy 

technikai jellegű módosítást jelent, amellyel így biztosítani tudják mindkét körzetben a 

finanszírozáshoz szükséges minimális létszámot. Arról is tájékoztatja a bizottságot, hogy hiába 

van kevesebb gyermek, hiába mondja a NEAK, hogy nem ad finanszírozást, a védőnői 

szolgáltatást ennek ellenére is el kell látni. Ebben az esetben pedig felmerül az a kérdés, hogy 

ki fogja kifizetni az elvégzett szolgáltatást. Tájékoztatja a bizottságot, hogy jelen módosítással 

a Csokonai iskola teljes egészében az első iskolai körzetbe kerül, illetve ebbe a körzetbe kellett 

még betenni az egykori József Attila, most már Móri Gárdonyi Géza Óvoda Általános Iskola 

Szakiskola Készségfejlesztő Iskola és EGYMI Bicskei Tagintézménye elnevezésű iskolát is. 

Elmondja, hogy ezekkel az átcsoportosításokkal már mindkét körzetben 720 fő fölötti a 

gyermeklétszám. 

  

 

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

kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, kéri, hogy szavazzanak a rendeletmódosítás 

elfogadásáról. Kéri, aki támogatja, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

91/2022. (XI.29.) HATÁROZATA 

 

 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésben biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Népegészségügyi Központ - országos tisztifőorvos - 

és a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

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 
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Határidő: 2022.11.29. 

Felelős: polgármester 

 

 

Szabó Ágnes intézményvezető 9:06 perckor távozik a bizottsági ülésről. 

 

2.) Napirendi pont: 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási 

előszerződés megkötéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet 

Ossamah doktor úr egykori körzete. 2021. januárjától Nagy Gyula doktor úr látja el 

helyettesítéssel a körzethez tartozó betegeket. Elmondja, hogy az önkormányzat már régóta 

hirdeti praxist. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a pályázati kiírásra jelentkezett egy doktornő, 

dr. Gidófalvy Rita. Elmondja, ahhoz, hogy a doktornő praxisengedélyt szerezhessen és ellássa 

a feladatát a körzetetben, ahhoz szükséges az önkormányzattal megkötött feladat-ellátási 

előszerződés. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előszerződés tervezetét az előterjesztés 

melléklete tartalmazza.  

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjait van-e valakinek 

kérdése, észrevétele. Ha nincsen, kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Kéri, aki 

támogatja, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

A Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

92/2022. (XI.29.) HATÁROZATA 

 

5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási előszerződés 

megkötéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási 

előszerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében, - a tartósan betöltetlen - Bicske 

5. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának biztosítására a MargaritaMed Kft. 

gazdasági társasággal, mint egészségügyi szolgáltatóval (székhely: 1026 Budapest, Fillér utca 

34. 3.em.1.; cégjegyzékszám: 01-09-403954; adószám: 27465811-1-41; képviseli: Dr. 

Gidófalvy Rita ügyvezető) az 1. számú melléklet szerinti tartalommal előszerződést köt és 

felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására, 
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2. az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén – a Bicske 5. számú felnőtt háziorvosi 

körzetre kiadott praxisengedély alapján - a háziorvosi tevékenység ellátására vonatkozóan 

feladat-ellátási szerződést köt, 

 

3. felhatalmazza a polgármestert az előszerződés megkötéséhez szükséges valamennyi 

jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a praxisengedély kiadására 

jogosult, a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges 

észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is. 

 

 

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a bizottsági tagok munkáját, a nyilvános ülést 9:09 órakor 

bezárja. 

 

 

K.m.f 

 

 

         Sulyokné Guba Judit                                                          Varga Györgyné 

  Humánerőforrások Bizottság elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 


