
Humánerőforrások Bizottság működése 

(1) A Humánerőforrások Bizottság általános feladata az önkormányzati körbe tartozó nevelés, 

oktatás, kultúra, közművelődés, nemzetiségi, szociális, egészségügy, sport, vallásügy, civil 

kapcsolatok, helyi rendezvények, programok, helyi sajtó, média területeinek figyelemmel 

kísérése.   

 

(2) A Humánerőforrások Bizottság döntési jogköre átruházott hatáskörben:  

1. az önkormányzat által fenntartott nevelési intézmény minőségirányítási programjának 

jóváhagyása, munkaterve fenntartói véleményezése. 

2. a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzata, művelődési programja, munkaterve és beszámolói, minőségirányítási 

programja, rendezvényterve jóváhagyása, feladatai meghatározása.  

3. a városi könyvtárhasználat szabályainak meghatározása.  

4. az önkormányzat által fenntartott egészségügyi, a szociális, a gyermekjóléti, az ifjúsági 

a sport intézmények szervezeti és működési szabályzata, szakmai programja, házirendje, 

munkaterve, beszámolóinak jóváhagyása.  

5. a Városi Tanuszoda tevékenységéről szóló beszámoló, nyitvatartási rend, házirend 

elfogadása.  

6. a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról 

szóló beszámolók elfogadásáról döntés. 

7. helyi média (televízió, sajtó) vezetőinek éves beszámolójának jóváhagyása. 

8. dönt az éves költségvetésben a bizottság számára meghatározott saját keret 

felhasználásáról. 

9. városi rendezvények, ünnepségek, civil szervezetek és egyházak részére pályázatok 

kiírása és ezek elbírálása.  

10. dönt saját kerete fedezete erejéig az oktatási, kulturális, ifjúsági, sport, egészségügyi 

támogatások odaítéléséről, ehhez kapcsolódó pályázatok kiírásáról és ellenőrzi azok 

felhasználását.  

11. dönt a fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítését elősegítő programok, 

valamint az európai integrációs folyamatban való ifjúsági részvételt, illetve az európai 

kapcsolatok kiépítését segítő kezdeményezések anyagi támogatásáról a költségvetésben 

biztosított keret erejéig. 

12. dönt az önkormányzat érdekkörébe tartozó sportlétesítmények igénybevételi 

lehetőségeiről, és az igénybevétel módjáról, a vagyonrendelet figyelembevételével. 

13. jóváhagyja az oktatási és kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerével 

kapcsolatos terveket 

14. városi ünnepségek programjának elfogadása, állami és nemzeti ünnepségeink 

programjának kivételével. 

15. dönt a Bursa Hungarica ösztöndíjra érkezett pályázatok elbírálásáról 

16. a szociális jellegű bérlakást igénylők sürgősségi sorrendjének megállapítása. 

17. dönt az önkormányzati rendelet alapján tanulmányi ösztönző támogatás elbírálásáról. 

 

(3) A Humánerőforrások Bizottság javaslattételi, véleményezési és együttműködési 

feladatköre:  

1. véleményezi az önkormányzat által fenntartott, illetve később létrehozásra kerülő 

közművelődési, a nevelési-oktatási, az ifjúsági és sport intézmények alapító okiratát, 



működési engedélyét, továbbá az éves költségvetését, tevékenységükkel összefüggő 

előterjesztéseket, figyelemmel kíséri a pedagógiai program teljesülését.  

2. a képviselő-testület véleményezési hatáskörét gyakorolja a nem önkormányzati 

tulajdonú épületen művészeti alkotás elhelyezése tárgyában. 

3. véleményezi az állami és nemzeti ünnepeink programját.  

4. ellenőrzi az óvoda működési körzetének és nyitvatartási rendjének helyben szokásos 

módon történő közzétételét 

5. kapcsolattartás az egyházakkal, civil szervezetekkel. 

6. véleményezi a közoktatással kapcsolatos megállapodásokat, ellenőrzi a helyben 

szokásos módon történő közzétételét. 

7. előkészíti az oktatási, közművelődési és közgyűjteményi, ifjúsági és sport intézmények, 

helyi média vezetői pályázatának kiírását és elbírálását.  

8. javaslatot tesz az Önkormányzat részvételére a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 

Tehetséggondozó Programjában.  

9. az oktatást, kultúrát, szociális, egészségügyi témaköröket érintő helyi rendeletek, 

előterjesztések, koncepciók véleményezése. 

10. javaslatot tesz az önkormányzat költségvetésében a szociális és egészségügyi célokra 

meghatározott előirányzatok nagyságára, felhasználására, figyelemmel kíséri a 

végrehajtást. 

11. előkészíti és véleményezi a bizottság hatáskörébe tartozó kuratóriumok és felügyelő 

bizottságok megválasztását. 

12. véleményezi a nem önkormányzati fenntartású iskolák finanszírozására készített 

megállapodást. 

13. tájékozódik a közigazgatási területen működő nem önkormányzati fenntartású 

intézmények munkájáról. 

14. véleményezi a költségvetési rendelet-tervezet ifjúsági, sport, oktatási, kulturális, 

egyház- és vallási ügyekkel, civil kapcsolatokkal foglalkozó részét. 

15. előkészíti és véleményezi a városban élő gyermekek és fiatalkorúak helyzetével 

kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket. 

16. kapcsolatot tart helyi hagyományokat és a város kulturális életét képviselő 

szervezetekkel 

17. előkészíti és véleményezi az önkormányzat által alapított ifjúsági üdülővel kapcsolatos 

üdültetési kérdéseket. 

18. véleményezi a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. munkáját, 

véleményezi annak éves beszámolóját. 

19. javaslatot tesz oktatási, kulturális, ifjúsági, sport, idegenforgalmi-turisztikai 

alapítványok és kitüntetések alapítására, az oktatás, kultúra, sport, gyermekvédelem, a 

szociális és egészségügyi, a civil területen dolgozók kitüntetésére. 

20. foglalkozik a helyi nemzetiségek ügyeivel, támogatja a helyi nemzetiségek oktatási, 

kulturális jogainak érvényesülését. 

21. támogatja a roma hagyományok ápolását, roma anyanyelvi és népismereti programok 

szervezését, esetleg közösségi ház kialakítását. 

22. figyelemmel kíséri az intézmények drogprevenciós programját.  

23. figyelemmel kíséri az önkormányzati nevelési-oktatási, kulturális, szociális, 

gyermekjóléti, egészségügyi, ifjúsági, sport intézmények munkáját, ennek keretében 

meghallgatja és véleményezi az intézményvezetői pályázókat, véleményezi az 

intézményeket érintő önkormányzati beruházásokat, fejlesztéseket. az intézmények 

alapítását, működtetését, megszüntetését és profilváltoztatását. 

24. véleményezi az önkormányzat felügyelete alatt álló ifjúsági és sport intézmények 

létesítésével, ellátottságával, átcsoportosításokkal kapcsolatos testületi anyagokat. 



25. figyelemmel kíséri az oktatási, kulturális, ifjúsági, sport ellátás színvonalának 

alakulását, a szükségletnek megfelelően javaslatot tesz új formák kialakítására. 

26. kezdeményezi az oktatás, a kultúra, az ifjúsági, sport területén kiírt (regionális, 

országos, uniós) pályázati lehetőségek maximális kihasználását azok benyújtását. 

27. véleményezi a bizottság feladatkörébe tartozó témakörökben a helyi rendelet-

tervezeteket, előterjesztéseket, koncepciókat. 

28. javaslatot tesz az önkormányzat költségvetésében az oktatás, a kultúra, az ifjúsági, a 

sport, az idegenforgalmi célokra, a civil szervezetek, az egyházak részére biztosított 

előirányzatok nagyságára és felhasználására, figyelemmel kíséri a végrehajtást. 

29. véleményezi a települési egészségügyi intézmények létesítésével, ellátottságával, 

átcsoportosításokkal kapcsolatos testületi anyagokat.  

30. figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátás színvonalának alakulását, a szükségletnek 

megfelelően javaslatot tesz új formák kialakítására.  

31. kapcsolatot tart szociális és egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, pártfogókkal, 

családgondozókkal, pedagógusokkal, védőnőkkel. 

32. figyelemmel kíséri a város közegészségügyi és járványügyi helyzetét, valamint a 

település környezet-egészségügyi helyzetét. 

33. vizsgálja a város egészségügyi ellátottságát, ezen belül; a gyógyító-megelőző ellátást 

végző háziorvosi szolgálat, a fogorvosi szolgálat, a gyermekorvosi szolgálat, valamint 

az orvosi ügyeleti rendszer működését.  

34. figyelemmel kíséri a városi egészségvédelmi és szenvedélybetegségek megelőzését 

szolgáló célprogramokat, intézkedéseket. 

35. véleményezi egészségügyi célokat szolgáló önkormányzati intézmények épületeinek, 

helyiségeinek más célokra vagy más szervek számára történő használatba adását a 

vagyonrendelet szabályainak figyelembevételével. 

36. véleményezi az egészségügyi ellátás területére megkötött társulás- és vállalkozási 

szerződéseket.  

37. kapcsolatot tart az ifjúsági, sport intézményekkel, szervezetekkel, pártfogókkal, 

családgondozókkal, pedagógusokkal. 

38. véleményezi az ifjúság érdekében tevékenykedő intézmények, nem önkormányzati 

szervezetek olyan programjait, amelyek építenek a részvételre, a demokratikus 

döntéshozatalra, az együttműködésre. 

39. véleményezi az ifjúsági, sport célokat szolgáló önkormányzati intézmények épületeinek, 

helyiségeinek más célokra vagy más szervek számára történő használatba adását a 

vagyonrendelet szabályainak figyelembevételével. 

40. feladatkörét érintően véleményezi az önkormányzati társulásokhoz, érdekképviseleti 

szervekhez való csatlakozási elképzeléseket. 

41. figyelemmel kíséri az egyesületek, civil szervezetek munkáját, egyezteti a városban az 

ifjúsági, sport és egyéb programokat. 

42. előkészíti, három évente felülvizsgálja a városi sport koncepciót. 

43. a nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére, tájékoztatás kérésére, javaslat tételére a 

nemzetiségi közügyek intézésével, az önkormányzati fenntartású intézmények 

működésével kapcsolatos, a nemzetiségek jogait sértő gyakorlat megszüntetése, egyedi 

döntés megváltoztatása, visszavonása ügyében készített előterjesztések véleményezése. 

44. a települési nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához szükséges döntésekkel 

kapcsolatos előterjesztések véleményezése.  

45. a helyi sajtó, a helyi hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelvhasználat 

kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot érintő rendeletek véleményezése. 
 


