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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Gazdálkodási Bizottság és 

Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyilvános együttes üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem  

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja: 2022. december 15. 8.00 óra 

 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

Gazdálkodási Bizottság: Bárányos József elnök 

 Csonka István bizottsági tag 

 Döme Lászlóné bizottsági tag 

 Dr. Bourgla Ossamah bizottsági tag 

  

Humánerőforrások Bizottság: Sulyokné Guba Judit elnök 

 Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

 Balázs Péter bizottsági tag 

 Varga Györgynébizottsági tag 

  

Az ülésről hiányzó bizottsági tag: Ivanics Imréné bizottsági tag 

 Némethné Horváth Nikoletta 

  

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Fritz Gábor    jegyző  

Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 

Molnár Enikő    Pénzügyi Iroda vezetője 

Druzsin László   Műszaki Iroda vezetője 

Schulman Izabella   testületi referens, jegyzőkönyv-vezető 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat 

Központ igazgatója 

Szabó Attila Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető ügyvezetője 

 

Bárányos József az együttes ülés levezetőjeként köszönti az együttes bizottsági ülésen 

megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra és a Gazdálkodási 

bizottság 4 fővel a Humánerőforrások bizottság szintén 4 fővel határozatképes. Bizottságonként 

tesz javaslatot a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Kéri, aki a Gazdálkodási bizottság részéről 

Csonka István személyével egyetért, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 

82/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

A 2022. december 15. napján megtartott rendes, nyilvános együttes ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága Csonka Istvánt 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022.12.15. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

 

Bárányos József, aki a Humánerőforrások bizottság részéről jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varga 

Györgynét elfogadja az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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 

98/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

A 2022. december 15. napján megtartott rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága  

Varga Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: elnök 

 

 

Bárányos József a Gazdálkodási bizottságnak 2 napirendje van. Kérdezi, hogy van-e kérdése 

valakinek ezzel kapcsolatban. Nincs. Aki elfogadja a napirendeket, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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 Gazdálkodási Bizottsága 
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83/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

A 2022. december 15. napján megtartott rendes, nyilvános együttes ülés napirendjének 

elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága a  

2022. december 15. napi rendes, nyilvános együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

1.) A Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott 2020. évi hitéleti támogatás 

elszámolásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 

 

       3.) Bejelentések 

 

Határidő: 2022.12.15. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

 

Bárányos József Humánerőforrások bizottságnak egy napirendje van. Van-e kérdés. Nincs. 

Aki támogatja, jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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 

99/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

A 2022. december 15. napján megtartott rendes, nyilvános együttes ülés napirendjének 

elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2022. december 15. napi rendes, nyilvános együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el: 
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1.) Döntés a szolgáltatástervezési koncepció 2022. évi felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

      2.) Bejelentések 

 

 

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: elnök 

 

 

1. napirendi pont: A Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott 2020. évi 

hitéleti támogatás elszámolásáról  

(Előterjesztő: polgármester) 

 

Bárányos József kérdezi jegyző urat, hogy rendben volt-e az elszámolás. 

 

Fritz Gábor az elszámolás rendben volt, viszont időben nem került benyújtásra, úgyhogy kérte 

a támogatott a covidra való hivatkozással, hogy egy évvel tolódjon ki az elszámolási határidő. 

 

Bárányos József kérdezi a bizottságot, hogy van-e kérdés. Nincs. Aki az időbeli csúszás 

ellenére támogatja a határozati javaslatot az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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 Gazdálkodási Bizottsága 

84/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

A Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott 2020.évi hitéleti támogatás 

elszámolásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága átruházott 

hatáskörben a Bicskei Református Egyházközség részére, a 3/2020. (II.13.) önkormányzati 

rendelet alapján nyújtott 100.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Gazdálkodási Bizottság elnöke 

 

 

2. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről 

(Előterjesztő: jegyző) 
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Bárányos József kéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor minden évben jogszabályi kötelezettsége a jegyzőnek elkészíteni a beszámolót. 

Idei évre is elkészült és az előterjesztés mellékleteként olvashatják. Amennyiben van ezzel 

kapcsolatban kérdés, úgy szívesen válaszol. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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 Gazdálkodási Bizottsága 

85/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóztatási tevékenységéről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 2022. évre vonatkozó 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: jegyző 

 

A határozat melléklete az jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3. Bejelentések 

 

Bárányos József kérdezi a bizottságot, hogy van-e bejelentése valakinek. Nincs. Úgy áttérnek 

a Humánerőforrások Bizottság napirendjére. 

 

1. napirendi pont: Döntés a szolgáltatástervezési koncepció 2022. évi felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Bárányos József megadja a szót Sulyokné Guba Judit elnök asszonynak. 

 

Sulyokné Guba Judit köszöni a szót. Tüzetesen átolvasta az anyagot és két kiegészítése lenne. 

A 15. oldalon van a felsorolás az oktatási intézményekről, ahol pontatlanul szerepel a József 

Attila Általános Iskola neve és a fenntartója neve is. A másik a 16. oldalon van a lap alján az 

utolsó mondat. Elmondja, hogy nem illik oda, mert a hivatkozott felsorolás után nincs semmi 

és ami lentebb szerepeltetve van sporttal foglalkozó szervezet se 8 hanem 3. Továbbá van egy 

tartalmi jellegű észrevétele. Az anyag végén van egy akcióterv, ami leképezi a prioritásokat és 

a gyermekek készségfejlesztése tanulmányi előmenetelt támogató programok szerepelnek az 

anyagban, viszont az akciótervben ez nem jelenik meg. 
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Bárányos József kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. Nincs. Akkor aki támogatja a 

határozati javaslatot az elnök asszony által tett kiegészítéssel, módosítással az jelezze. 

 

Dr. Bourgla Ossamah kérdezi a táblázatokkal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az, hogy mind 

más számot mutat, holott egy a témája. 

 

Fritz Gábor azok a személyek, akik a személy és lakcímnyilvántartásról szóló törvény alapján 

a bejelentkezési kötelezettségnek eleget tettek, azokat lehet mérni. Fizikailag lehet, hogy 

ugyanannyi fő lakik Bicskén, csak van, aki bejelentkezik állandó lakóhelyként van, aki nem. 

Nincs szankció, aki ennek nem tesz eleget. 

 

Dr. Bourgla Ossamah a kérdés az, hogy hányan laknak akkor Bicskén. 

 

Fritz Gábor helyesbíti képviselő úr kérdését, miszerint hányan vannak bejelentkezve Bicskére. 

Ennek utána tudnak nézni pontosan. 

 

Bárányos József köszöni szépen. Akkor aki támogatja a határozati javaslatot a módosítással az 

jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: 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 

100/2022. (XII.15.) HATÁROZATA 

 

Döntés a szolgáltatástervezési koncepció 2022. évi felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Döntés a szolgáltatástervezési koncepció 2022. évi felülvizsgálatáról szóló rendelet-

tervezetet az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzatának 

szakmai munkacsoportja által készített „Bicske Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési 

Koncepciója 2022. évi felülvizsgálat” című dokumentumot a határozat elválaszthatatlan részét 

képező melléklete szerint elfogadja.  

 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2. Bejelentések 

 

Bárányos József kérdezi, hogy van-e bizottságnak bejelentése. Nem lát jelentkezőt. Köszöni 

mindenki munkáját az együttes bizottsági ülést 8 óra 11 perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Bárányos József Csonka István 

Gazdálkodási Bizottság 

elnöke 

 Gazdálkodási Bizottság tagja,  

jkv. hitelesítő 

  

  

  

Sulyokné Guba Judit Varga Györgyné 

Humánerőforrások Bizottság 

elnöke 

Humánerőforrások Bizottság tagja, jkv. 

hitelesítő 

 


