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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. május 17. 1345 óra 

  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Igari Léna bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 

Hegedüs Viktória ügyintéző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgató 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgató 

Börcs Krisztina könyvvizsgáló 

Dr. Balázs Sándor Bicskei Rendőrkapitányság kapitányságvezető 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel 

határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőként Máté Jánost javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki 

a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot elfogadja, jelezze.  

 

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

 

67/2016. (V.17.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. május 17-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság Máté Jánost, a Humánerőforrások Bizottság tagját jegyzőkönyv 

hitelesítőnek megválasztja. 

 

  

Sulyokné Guba Judit: a megjelent vendégekre tekintettel a napirendi pontok tárgyalási 

sorrendjére tesz javaslatot. A két közalapítványi beszámolót tárgyalja először a bizottság. Ezt 

követően a rendőrkapitányság beszámolóját, majd a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 

átfogó értékelést, illetve a Semmelweis-napi programsorozatot tárgyalja a bizottság. Ezt 

követően a meghívóban foglaltaknak megfelelően haladnak.  

 

Dr. Bacsárdi József: levételre javasolja a betegelégedettségi kérdőívről szóló előterjesztést.  
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Sulyokné Guba Judit: az elhangzott javaslatokkal kéri a napirend elfogadását.  

 

 

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

 

68/2016. (V.17.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. május 17-i rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 

 

1) A "Bicske Cigányságért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

2) Bicske 1. Számú Általános Iskoláért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

3) A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

4) Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról  

Előterjesztő: polgármester 

5) Semmelweis-napi program előkészítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

6) Tájékoztató a 2016. június-júliusban tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről (szóbeli tájékoztató) 

7) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: polgármester 

8) Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról  

Előterjesztő: polgármester 

9) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

1. Napirend 

A "Bicske Cigányságért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  

 

Dr. Bacsárdi József: a Cigányságért Közalapítvány Bicske Város Önkormányzatának a 

közalapítványa. Ahogy minden évben, a közalapítvány az idén is megtette a beszámolóját a 

testület, illetve a bizottság felé.  

 

Sulyokné Guba Judit Börcs Krisztina könyvvizsgálótól kérdezi, hogy a leírtakkal 

kapcsolatban van-e kiegészítése.  
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Börcs Krisztina: 2015-ben 40 ezer forint bevétele volt mindössze a közalapítványnak. A 

költségei magasak. Pályázat és támogatás nem volt.  

 

Sulyokné Guba Judit: a Humánerőforrások Bizottság a tartalmi munkát elemzi. Némethné 

Horváth Nikolettát kéri fel arra, hogy az elmúlt év jelentősebb eseményeiről tájékoztassa a 

bizottságot.   

 

Némethné Horváth Nikoletta: a Roma Önkormányzattal közösen működnek, az ő 

tevékenységüket egészíti ki a közalapítvány. A tavalyi költségek nagy részét a roma napi 

gyermekprogramok tették ki. Az összes ott lévő gyermek program ingyenes volt a résztvevők 

számára, mindent a közalapítvány fizetett. Voltak még kisebb eszközökre kiadások a 

tanodában. Szerették volna, ha a jelenlegi pályázatot az alapítvány adhatta volna be, de a GFO 

kód nem megfelelő, így a Mentsvár Alapítvánnyal együtt pályáztak. Az alapítvány fő 

tevékenységi körén szeretnének módosítani. Az alapítvány alap célkitűzése a lakhatási 

körülmények javítása. Ezt egy közalapítvány a mai helyzetben nem igazán tudja felvállalni. A 

gyerekekkel foglalkoznak, ehhez kívánják alakítani az alapítvány fő tevékenységi körét. Ezen 

dolgoztak.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki a „Bicske Cigányságért” Közalapítvány 

2015. évi beszámolót elfogadja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

69/2016. (V.17.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a „Bicskei Cigányságért” Közalapítvány 

2015. évi beszámolóját. - 

 

 

2. Napirend 

Bicske 1. Számú Általános Iskoláért" Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: a beszámolóban lehet látni, hogy mínusz 199 ezer forint az idei évre 

vonatkozóan a mérleg.  

 

Sulyokné Guba Judit: veszteséggel kell számolni.  
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Némethné Horváth Nikoletta: a mínusz azt jelenti, hogy annyit költött az alapítvány a múlt 

évben.  

 

Molnár Enikő: kevesebb volt a bevétel, mint a kiadás.  

 

Börcs Krisztina: nincs tárgyi eszköze az alapítványnak. Az alapítvány létét meg lehet 

kérdőjelezni. A szülők egy százalékot adnak. A Vincotech-től kapott 50 ezer forintot, a SPAR-

tól 15 ezer forintot és a Bicskei Művelődési Közalapítványtól 200 ezer forintot. Miért jó az, 

hogy egyik közalapítvány támogatja a másikat? Természetben kaptak 115 ezer forint értéket: 

bögréket és élelmiszert. 269 ezer forint volt az adó egy százalékából.  

 

Sulyokné Guba Judit: az alapítvány aktivitása az utóbbi években eléggé lecsökkent.  

 

Igari Léna: lehet tudni, hogy miből keletkezett a veszteség? Mire költöttek?  

 

Börcs Krisztina: az altshauseni tábort támogatták, belépőjegyeket vásároltak, 

személyszállításra, táboroztatásra, játszóházra, foglalkoztatás anyagaira költöttek. 

Rendezvényekhez vásároltak süteményt, fellépőruhákat béreltek. Kevesebb volt az idén a 

bevétel és a támogatás.  

 

Sulyokné Guba Judit: a közalapítványok tevékenységét érdemes lenne átgondolni. Kéri a 

bizottság tagjait, aki a Bicske 1. Számú Általános Iskoláért" Közalapítvány 2015. évi 

beszámolójáról szóló határozatot támogatja, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

70/2016. (V.17.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: „Bicske 1. Számú Általános Iskoláért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a „Bicske 1. Számú Általános Iskoláért” 

Közalapítvány 2015. évi beszámolóját. 

 

 

3. Napirend 

A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: a kapitányság beszámolója kötelező jellegű. Jogszabályozok alapján be 

kell számolnia minden évben a rendőrkapitányságnak az adott település önkormányzatának 

képviselő-testülete számára.  
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Sulyokné Guba Judit: megköszöni a beszámolót. A személyes tapasztalatuk egyezik a 

leírtakkal. Kéri dr. Balázs Sándort a kiegészítésre.  

 

Dr. Balázs Sándor: megköszöni a rendőrség munkájának támogatását. A folyamatosan 

megújuló és jobbá váló kapcsolat napi szintű, mely előrébb viszi a közös munkát. A 

visszajelzésekből tudnak építkezni. Megköszöni az együttműködést és a segítséget.  

 

Sulyokné Guba Judit: a lakosságnak egy stabil érzetet ad a rendőrség jelenléte. Kéri a 

rendőrségi jelenlétet próbálják meg fenntartani vagy még inkább fokozni, különös tekintettel a 

menekülttáborban történtekre.  

 

Dr. Balázs Sándor: mindent megtesznek a nyugalom fenntartásáért.  

 

Sulyokné Guba Judit: növekszik a migránsok száma a városban. Kéri a további rendőrségi 

segítséget.  

 

Igari Léna: azáltal, hogy megnövekedett a befogadó állomás lakóinak a száma, 

megnövekedett-e a szabálysértések és a bűncselekmények száma? 

 

Dr. Balázs Sándor: nem növekedett meg a bűncselekmények száma. Az utóbbi időben nem 

beszélhetnek drasztikus növekedésről.  

 

Igari Léna: arra vonatkozóan van-e statisztika, hogy a szabálysértések és bűncselekmények 

elkövetőinek körén belül a migránsok száma hogyan alakul? 

 

Dr. Balázs Sándor: külön statisztikát nem vetítenek ki etnikum szerint. Nem lehet kiugró 

magasságokról beszélni.  

 

Igari Léna: nem gyakoribb a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma, mint a nem 

migránsok által elkövetett bűncselekményeké.  

 

Dr. Balázs Sándor: a kettőt nem lehet összehasonlítani.  

 

Máté János: érezni lehet-e, hogy a lakosság egyre inkább partnere lesz a rendőrségnek? Van-

e tapasztalat?  

 

Dr. Balázs Sándor: a visszajelzésekből pozitívan tud nyilatkozni. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: hosszú évek óta van Bicskén menekülttábor. Az itt élők már 

megtanultak ezzel a helyzettel élni. Visszafogottan próbálnak a migránsokhoz hozzáállni. A 

bicskei lakosok már toleránsak a migránsokkal szemben.  

 

Dr. Balázs Sándor: a toleranciát a rendőrség is tapasztalja.  

 

Sulyokné Guba Judit: az önkormányzat a saját rendészetét is fel kívánja állítani. Meg fogják 

követelni a rendet és így a rendőrség munkáját is fogják tudni segíteni.  
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Dr. Balázs Sándor: a közbiztonság közös produktum. Az önkormányzati rendészet fontos 

dolog. Egy rendben tartott településnél az elkövető is érzi, hogy a településen folyamatos a 

felügyelet. Minden segítséget meg fognak adni a rendészetnek.  

 

Dr. Bacsárdi József: a közbiztonság kooperatív termék. Csak együtt, közösen tudják elérni, 

hogy a településen rend és közbiztonság legyen. Úgy tudják az állampolgárnak garantálni a 

vagyoni és személyi biztonságát, ha közösen működnek együtt.  

 

Igari Léna: volt arról szó, hogy a térfigyelő kamerák bekötése önkormányzati épületbe 

történik, vagy a rendőrségre? 

 

Dr. Bacsárdi József: jelenleg a rendőrkapitányságra van bekötve a térfigyelő rendszer. Ha 

feláll a közterület-felügyelet, akkor a későbbiekben át kell gondolni azt, hogy hol legyenek a 

kamerák. Ez további megbeszélés kérdése.  

 

Igari Léna: melyik helyszín lenne az előnyösebb?  

 

Dr. Balázs Sándor: mivel ez egy olyan kamerarendszer, amit nem tudnak folyamatosan nézni 

és nem is az az elvárás, hogy 24 órán keresztül figyeljék, ezért nincs annak jelentősége, hogy 

hol van. Az önkormányzatnál is lehet, hiszen, ha esemény történik, akkor annak felvételeit fel 

tudják használni. Csak abból az egy szempontból jobb, ha a rendőrségen marad, ha éppen, 

amikor ránéz az arra jogosult, akkor rögtön tud kiküldeni járőröket. Bicske nincs olyan 

helyzetben, mint a nagyobb városok, ahol fél óránként követnek el bűncselekményeket.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a rendőrség munkájáról szóló 

beszámolót, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

71/2016. (V.17.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Bicskei Rendőrkapitányság beszámolójáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Rendőrkapitányság 

beszámolóját.  
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4. Napirend 

Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: az előterjesztést tárgyalnia kell a képviselő-testületnek. Jogszabályi 

előírásnak megfelelően került az anyag napirendre. A törvény rendelete előírja, hogy mit kell 

tartalmaznia a beszámolónak.  

 

Szabó Ágnes: egy olyan múltbéli dologról beszélnek, ami hozzátartozik az átfogó értékeléshez 

az intézmény kapcsán. Január 1-től más felállásban működik a családsegítés és a 

gyermekvédelmi szolgáltatás. A Kapcsolat Központ működéséről lesz majd egy szakmai 

beszámoló. Menet közben az intézménynek fenntartó változása lesz. Az átfogó szakmai 

beszámolóra akkor kerül sor, amikor már újra visszakerülnek intézményi szinten az 

önkormányzathoz. Család és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve Család és Gyermekjóléti 

Központként folytatják a munkát. A két szakmai egység két különböző dologra utal. A szolgálat 

továbbra is Bicskén, helyi szinten lát el feladatokat és egyesíti a családsegítést és a 

gyermekjóléti szolgáltatást. Ezzel a feladatok módosultak. A feladatokat nem tudják elhagyni. 

Pici többletmunka lett. A létszámot is tudták igazítania feladatokhoz. A központ járási szinten 

egy koordináló és egy támogató team munkát megjelenítő feladatot foglal most magában. 

Pozitívum a szupervízió. Ez a lehetőség azt a célt szolgálja, hogy a kollégák, akik ezen a 

területen dolgoznak egy olyan lelki segítségnyújtást kapnak, amivel a nehézségeket, egy-egy 

nehezebb esetet át tudnak beszélni. Ez a munka nagyon megterhelő. Van olyan nap, amikor 30 

klienst lát el négy kolléga. A szupervízió mellé családterápiát tudnak biztosítani, jogi tanácsadás 

is van, melyek az egész járásra kiterjednek. A jövő évi beszámoló kicsit másabb lesz, mint az 

idei. Reméli jó változásokról tud majd hírt adni.  

 

Igari Léna: létszámban ez fogja érinteni a szolgálat munkatársainak létszámát?  

 

Szabó Ágnes: bővült a létszám.  

 

Igari Léna: a jogi segítségnyújtás akár a devizahiteles, kilakoltatásos ügyekre is kiterjed? 

 

Szabó Ágnes: igazából több területet át tudnak fogni, de az intézmény profilja a családjog, 

munkajog, büntetőjog. A kliensek nagy részének, akik oda kerülnek, azoknak ez lehet fontos. 

Volt már devizahiteles eset. Az utcáról jogi tanácsadásra beesni nem lehet. Ezt előtte egyeztetni 

kell.  

 

Máté János: a szupervizor honnan érkezik?  

 

Szabó Ágnes: Biatorbágyról.  

 

Igari Léna: a statisztikáról beszél. 518 fő, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult. Ez 1863 gyerekből majdnem minden harmadik gyermeket érinti. Ez elég magas szám.  

 

Sulyokné Guba Judit: ez is változott idéntől. A köznevelési intézményeknél az RGYK-ság 

nem jelent automatikus térítésmentességet, hanem a jegyzőnek kell külön igazolást adnia. 
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További hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki Bicske Város Önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja, 

jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

72/2016. (V.17.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.  

 

 

5. Napirend 

Semmelweis-napi program előkészítéséről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: június 30. a Semmelweis-nap időpontja. Elseje a Semmelweis nap, de 

az munkaszüneti nap is egyben. Az ünnepség időpontjának 18 órát javasol. Egy közös vacsorára 

invitálják az érintetteket a Báder Fogadóba, ahol sor kerül a kitüntetések átadására. A 

rendezvények előirányzat terhére 300.000 Ft keretösszeget biztosítanak a megvalósításra. Kéri 

a bizottság tagjait, aki egyetért az elhangzottakkal, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

73/2016. (V.17.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Semmelweis-napi program előkészítéséről 

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Semmelweis-napi program 

előkészítéséről szóló határozatot azzal a kiegészítéssel, hogy a vacsora időpontja 18 óra legyen.   

 

Szabó Ágnes: köszönetet mond.   
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6. Napirend 

Tájékoztató a 2016. június-júliusban tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről (szóbeli tájékoztató) 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Nagyné Szita Erzsébetet a tájékoztatásra.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja lesz, aminek az 

egyeztetésére még nem került sor a Bicskei Napok rendezvény előkészületei miatt. Június első 

hetében a 87. ünnepi könyvhét alkalmából irodalmi barangolásokra kerül sor a könyvtárban. 

Június második hetében vége lesz a tanévnek. Indulnak a nyári napközis táborok a művelődési 

házban és a könyvtárban, illetve Zánkán. Június 20-24 között kézműves tábor lesz. Június 27. 

– július 1. között szintén táboroztatásra kerül sor. Kora reggeltől délutánig tartanak a programok 

teljes ellátással. Július 2-án ünnepli a Barátság Nyugdíjas Klub a 25 éves jubileumát és egy 

kistérségi nyugdíjas találkozóra kerül sor. Július 4-9-ig és 11- 15 között lesz a hagyományos 

cimbora tábor. Július 25-29 között szintén táborra kerül sor. Júliusban és augusztusban az 

intézmények zárva tartanak.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. A Gazdálkodási Bizottság fogja tárgyalni 

az uszodahasználati kérelmet.  

 

 

7. Napirend 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: az alaprendeletet elfogadta a testület márciusban. Azért került vissza egy 

módosítás során, mert fölmerült egy igény a helyi vállalkozók részéről. A rendeletnek van egy 

olyan szakasza, hogy a piacalapú bérlakások esetén lehetőség van arra, hogy az önkormányzat 

bérlőkijelölési jogot biztosítson a cégek számára. Ez esetben a cég mondja meg, hogy melyik 

dolgozóját szeretné az önkormányzati lakásban bérlőként látni. Ebben az esetben megköti a 

szerződést az önkormányzat a bérlőkijelölési joggal érintett bérlővel. A gond az, hogy ez csak 

a piaci alapú bérlakásokra vonatkozóan került a rendeletbe. Jelenleg nincs Bicskének piaci 

alapú bérlakása csak költségelvű és szociális bérlakása. Mivel szeretnék támogatni a 

vállalkozásokat abban, hogy az embereiket Bicskén tarthassák, ezért érdemes ezt a szigorú piaci 

alapra kitalált jogintézményt a vállalkozások bérlés jogát a költségelvű bérlakásokra is 

alkalmazni. A költségelvű bérlakások esetében is lehetőség legyen arra, hogy az önkormányzat 

pályázatot írjon ki a bérlőkijelölési jog megszerzésére a vállalkozások számára. Két körös 

rendeletalkotásról van szó. A rendelet módosítást júniusban lehet majd megtenni.  

 

Sulyokné Guba Judit: a lakásokra egyre nagyobb az igény. A lehetőség megteremtéséről szól 

a határozati javaslat.  

 

Igari Léna: nincs olyan lakás jelenleg, amely a rendelettel érintve lehet?  
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Dr. Bacsárdi József: jelenleg a piaci alapú bérlakásokra nincsen. A költségelvű lakásokra van, 

de azt a vállalkozás nem tudja bérlőkijelölési joggal használni. Erre nincs lehetőség jogilag. Ezt 

a lehetőséget adná meg a rendelet.  

 

Igari Léna: ha megszerzi egy komoly piaci jelenléttel bíró vállalkozás a bérlőkijelölésnek a 

lehetőségét, akkor nem érinti-e hátrányosan a bicskei polgárokat, akik szeretnék igénybe venni 

a lakásokat. A bicskeiek valamilyen módon hátrányba kerülnek egy erős piaci pozícióval bíró 

vállalkozással szemben.  

 

Dr. Bacsárdi József: körültekintéssel kell használni a jogosultságokat.  

 

Igari Léna: mi védi meg a Bicskei polgárokat?  

 

Sulyokné Guba Judit: nagy az igény a bérlakásokra. Abban kell gondolkodni, hogy 

kitágíthatják a jogosultak körét ezzel, de körül kell nézni, hogy melyek azok az ingatlanok, 

amelyek kialakíthatóak bérlakásokká. Ezeknek a számát kellene növelni párhuzamosan. Ha az 

önkormányzatnak vannak partnerei, akkor érdemes a lehetőséget megteremteni, hogy 

költségelvű bérlakáshoz jutásnak. Az másik kérdés, hogy ez konkretizálódik-e vagy sem. Az 

önkormányzat eldönti, hogy milyen irányba kell elmozdulni. Felméri az önkormányzat, hogy a 

lakosság részéről milyen igények merülnek fel és milyen fejlesztésekre van szükség.  

 

Igari Léna: az egyszerű bicskei polgár kiszolgáltatottabbá válik, ha egy erős piaci jelenléttel 

bíró vállalkozás megkapja a bérlő kijelölési jogot és olcsó munkaerőt akar Bicskére hozni, 

akkor egy önállósodni kívánó bicskei család hátrányba kerül.  

 

Dr. Bacsárdi József: ha az önkormányzat látja, hogy van ilyen lakás, amit szeretne egy 

vállalkozás céljára biztosítani, akkor arra ír ki pályázatot. Ez csak akkor lehetséges, ha van 

olyan lakás, ami esetében felmerül, hogy ne bicskei lakos kapja meg, hanem egy cég a saját 

dolgozóját bérlőként odadelegálhassa. Ha a pályázat kiírásra kerül, akkor több bicskei cég erre 

pályázhat. Az fog nyerni, aki magasabb óvadékot nyújt az önkormányzatnak. A legmagasabb 

óvadékot nyújtó céggel köt az önkormányzat szerződést. Onnantól kezdve bérlőkijelölési jogot 

kap és ő mondja meg, hogy melyik dolgozóját szeretné bérlőként a lakásba elhelyezni. Az 

önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy nemet mondjon. Attól, hogy valakinek 

bérlőkijelölési joga van, az nem jelenti azt, hogy el is kell fogadni azt a bérlőt, akit kijelöl a 

vállalkozás. Két fordulóról van szó. Egyrészt, ha van olyan lakás, amit szeretne az 

önkormányzat erre a célra felajánlani – ezt megteheti. A másik rész az, hogy a bérlő személyéről 

való döntés is megmarad az önkormányzatnál, mint bérbeadónál.  

 

Bálint Istvánné: felmerült bennük is a kérdés, hogy a bicskeieket ez hátrányként vagy 

előnyként fogja érinteni. Előnynek gondolja, mert, ha olyan szakembereket tudnak a településre 

hozni a vállalkozások, akik a vállalkozást fejleszteni tudják, akkor ezáltal a bicskeiek is 

előnyben részesülnek, például munkahely tekintetében. A későbbiekben lehet, hogy lesz arra 

lehetőség, hogy az önkormányzati bérlakások meglétét, létszámát tovább bővítsék. A cél az, 

hogy mindenkinek próbáljanak a kedvében járni, ami nem könnyű.  

 

Sulyokné Guba Judit: további hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 

határozati javaslatot, jelezze.  
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Több hozzászólás nem volt.  

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: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

74/2016. (V.17.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a lakások és helyiségek elidegenítéséről 

és bérletéről szóló határozati javaslatot.  

 

 

8. Napirend 

Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: másodszorra van a téma napirenden. A korábbi ülésen arról volt szó, hogy 

támogatja az önkormányzat a rendészet létrehozását két fő mezőőrrel és két fő közterület-

felügyelővel. Erre vonatkozóan megtették a szükséges lépéseket. A rendőrkapitányságra az 

iratokat benyújtották, mely iratok felterjesztésre kerültek a Fejér Megyeri Rendőr-

főkapitányságra. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság fogja megküldeni a megállapodást. 

Ezután működhetnek a mezőőrök és a közterület-felügyelők a településen. A jelenlegi 

előterjesztés arról szól, hogy a mezőőrök működéséhez szükséges egy jogszabályi feltételnek 

eleget tenni. Szükséges az, hogy a mezőőri járulékkal kapcsolatban a képviselő-testület 

rendeletet alkosson. 1997. évi CLIX. törvény előírja, hogy kötelessége az önkormányzatnak 

erről a kérdésről döntenie. A mezőőri járulékot vagy nulla forintban lehet megállapítani, vagy 

valamennyi összegben. A mezőőri járulék beszedése, kivetése, mértékének megállapítása teljes 

mértékben az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Erről nem rendelkezik semmilyen más 

központi jogszabály. Ebből következőleg a helyi rendeletnek meg kell határoznia azt, hogyha 

lesz mezőőri járulék, akkor azt, hogyan kell beszedni, kivetni és megállapítani, illetve azt, hogy 

mekkora a mértéke. A korábbi testületi ülésen a képviselő-testület olyan döntést hozott, hogy 

egyeztessék a mezőőri járulék mértékét a földtulajdonosok közösségével. Az egyeztetés 

megtörtént. A földtulajdonosok 500 Ft/hektáronkénti mértéket tudnak elfogadni, mivel úgy 

gondolják, hogy alapvető érdekük a mezőőri szolgálat működése. Az 500 Ft-os javaslattal 

gyakorlatilag majdnem nulla forintra ki lehet hozni a bérköltséget a mezőőrnek. 500.000 Ft-ot 

kell hozzátenni a képviselő-testületnek ahhoz, hogy működjön a mezőőrség Bicskén. Szintén 

két körös rendeletalkotásról van szó. Ebben az első körben csak arról lehet dönteni, hogy a 

rendeletet támogatja a testület és júniusban lehet elfogadni a tényleges rendeletet. Mivel tört 

évről van szó a járulék összegét csak a következő évtől lehet beszedni. 
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Sulyokné Guba Judit: egy elvi döntést hoznak jelenleg, a konkrét döntés a következő 

fordulóban fog megszületni. További hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki 

támogatja a határozati javaslatot, jelezze.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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:  

 

75/2016. (V.17.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicskei Önkormányzati rendészet kialakításáról   

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a Bicskei Önkormányzati rendészet 

kialakításáról szóló határozatot.  

 

9. Napirend 

Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 

 

Képviselői bejelentések nem történtek.  

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a munkát és a bizottság nyílt ülését 1445 órakor bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

   Sulyokné Guba Judit      Máté János 

a Humánerőforrások Bizottság elnöke   jegyzőkönyv-hitelesítő 


