
JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendkívüli, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. augusztus 09. 940 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Igari Léna bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Dr. Hekman Tibor jogi és szervezési referens 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Bárányos József képviselő 

Iványi Ferenc Tivadarné képviselő 

Szabó Attila képviselő 

 

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőként Dr. Lovasné Báder Katalint javasolja. Kéri a 

bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot, illetve a napirendet elfogadja, 

jelezze.  

 

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

 

97/2016. (VIII. 09.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. augusztus 09-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról, 

jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról 

A Humánerőforrások Bizottság Dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság 

tagját jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet. 

 

1) A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításáról  



 

2) A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről  

 

3) A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és 

csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről  

 

4) A bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról  

 

 

1. Napirend 

A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program megvalósításáról 

 

Sulyokné Guba Judit: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: A Képviselő-testület a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 

(CLLD) programban való részvételről már döntött. A helyi akciócsoportok regisztrációja 

megtörtént, a következő lépés a pályázat és az ahhoz kapcsolódó dokumentáció összeállítása, 

melyre 3 cégtől kért ajánlatot a hivatal. A legkedvezőbb ajánlat 7 millió Ft + ÁFA összegben 

érkezett a GENIUS REGIO KFT-től és ezt a szervezetet javasolják megbízni. Az előterjesztés 

tartalmazza a három árajánlatot.  

 

Sulyokné Guba Judit: Elmondja, hogy a testület a korábbi ülésén már tárgyalta az ide 

vonatkozó előterjesztést. 500 millió Ft-os kulturális beruházásról van szó, illetve a pályázati 

dokumentáció összeállításáról és menedzseléséről. Megkéri, hogy aki egyetért a határozati 

javaslattal, azt jelezze. 

 

Hozzászólás nem volt.  

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: 2 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

 

98/2016. (VIII. 09.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításáról  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 

megvalósításról szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)” program 

megvalósításának előkészítésére, a pályázati dokumentáció és szükséges mellékleteinek 



összeállításával megbízza a GENIUS REGIO Kft-t (Ballószög, I. körzet 12., adószáma: 

23598634-2-03) 7.000.000,- FT+ÁFA vállalási áron. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy GENIUS REGIO KFT-vel a szerződést megkösse.  

 

2. Napirend 

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről  

 

Sulyokné Guba Judit: Felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati kiírásának 

megfelelően 4 db sportpark kialakítására pályázhat a város. Három helyszínen kerülne 

kialakításra a 4 db park. A pályázat keretében futókör is megvalósítható, 1 db 400 m-es futókör 

kialakítására tett javaslatot a város vezetése a Bicske Szíve Parkba. A futókör kialakításához 

legalább 50%-os önrész szükséges. A futókör 30-35.000- Ft+ÁFA/m áron alakítható ki. A 

Gazdálkodási Bizottság - tekintve, hogy nem tisztázott, hogy folyóméterrel (1,25 m) vagy 

méterrel kell számolni - ezért keret jelleggel javasolja a 9 millió Ft-ot a 400 m-es futókörre.  

 

Sulyokné Guba Judit: Van-e kérdés, észrevétel? 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Kérdezi, hogy a futókör mellett milyen szabadtéri játékok lesznek 

még? 

 

Fritz Gábor: Elmondja, hogy ez egy szabadtéri kondipark lesz. A műszaki tartalom 

meghatározott, a Gazdálkodási Bizottság kérte, hogy a Bicske Szíve Park területére tervezett 2 

db kültéri felnőtt fittnesz-játszótér különböző eszközökből álljon. 

 

Sulyokné Guba Judit: Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a határozati javaslat első pontja a 

sportparkok kialakításáról szól, a második pontja pedig a futópálya megvalósításáról. Megkéri 

a jelenlévőket, hogy szavazzanak. 

 

Több hozzászólás nem volt.  

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: 

 

99/2016. (VIII. 09.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről  

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a Nemzeti 

Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló határozati javaslatot, 

miszerint 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete  



1. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős-Egészség 

Sportpark Programban részt kíván venni, a program keretében 4 helyszínen (Bicske 

2842; 4209/20; 3131/2 és 3131/3 hrsz ingatlanok) kíván sportparkot kialakítani. a 

Bicske Szíve Parkban 1db 400 méteres futókört kíván kialakítani 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a programban való részvételhez szükséges 

intézkedéseket, kötelezettségvállalásokat megtegye, a futókör megvalósításához a 2016. 

évi költségvetés terhére 9.000.000 Ft önerőt biztosít keret jelleggel. 

 

 

3. Napirend 

A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és 

csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 

 

Sulyokné Guba Judit: Felkéri Iványi Ferenc Tivadarnét adjon tájékoztatást az előterjesztésről. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: Elmondja, hogy az óvodában minden évben az intézmény 

fenntartója határozza meg, hogy hány gyermekcsoportot indíthat szeptembertől. Erre 

vonatkozik az egyik kérés, hogy az intézményben tagóvodánként, a József Attila utcai 

épületben 5 csoport, az Árpád utcában 5 csoport, az Aponyi utcaiban pedig 10 

gyermekcsoportot szeretnének indítani. Ehhez kéri a fenntartó, illetve a bizottság támogatását.  

 

A létszámtúllépéssel kapcsolatban elmondja, hogy az Árpád utcai Csigabiga 

gyermekcsoportban vannak azok a gyerekek, aki korábbról visszamaradtak.  

Az SNI-s gyermekek miatt, akik a sajátos nevelési igényük figyelembe vételével két vagy 

három főnek számítanak, a csoportlétszámot a 19 fő helyett 21 fővel kell számolni. 

Ehhez a létszámtúllépéshez szeretné kérni a fenntartó engedélyét. 

 

Sulyokné Guba Judit: Emennyiben nincs kérdés, akkor a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja. Kéri a tagokat, hogy szavazzanak.  

 

Több hozzászólás nem volt.  

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: 

 

100/2016. (VIII. 09.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról 

és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről  

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a 2016/2017-

es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám 

túllépésének engedélyezéséről szóló határozati javaslatot, miszerint 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a 2016/2017-es nevelési évben a Bicske Városi Óvodában indítható csoportok számát a 

következők szerint határozza meg: 

Bicske Városi Óvoda Árpád u. 13:                               5 csoport        

Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája: 5 csoport        

Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája:                  10 csoport               

 
2.   Bicske Városi Óvodában, a 2016/2017. nevelési évben az óvodai csoportokban a 

maximális csoportlétszám történő túllépését az alábbiak szerint engedélyezi: 

 

 

Bicske Városi Óvoda 2060 Bicske Árpád u. 13                Csigabiga csoport   21fő 

 

 

4. Napirend 

A bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról 

 

Sulyokné Guba Judit: Elmondja, hogy a bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról 

szóló előterjesztéshez kapcsolódóan az időpontra vonatkozóan már korábban döntött a 

bizottság. A karbantartási munkák elvégzéséhez kapcsolódó költségeket az előterjesztés 

melléklete tartalmazza. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés van-e? Amennyiben nincs, 

akkor a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Hozzászólás nem volt.  

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: 

 

101/2016. (VIII. 09.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A bicskei tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a bicskei 

tanuszoda 2016. évi nyári karbantartásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Képviselő-testülete 

 

1. elfogadja a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft által a Bicskei 

Tanuszoda 2016. évi nyári karbantartási munkákra adott ajánlatát a határozat melléklete 

szerint. 

2. megbízza az 1. pont szerinti karbantartási és felújítási munkák elvégzésével a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft-t. 

3. A kivitelezési munkákat a 2016. augusztus 21. (vasárnap) – szeptember 2. (péntek) 

közötti, tervezett üzemszünet idején kell elvégezni. 



4. az 1. pont szerinti feladatok ellátásának költségére – 2.436.000.-Ft + Áfa – a 2016. évi 

költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosít fedezetet. 

5. a fizetési határidőt a számla kiállításától számított 15 napban határozza meg, számla 

csak a teljesítésigazolással együttesen nyújtható be. 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést megkösse. 

 

 

Sulyokné Guba Judit: Megköszöni a jelenlévők munkáját és 952 órakor bezárja az ülést. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit  Dr. Lovasné Báder Katalin 
a Humánerőforrások Bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


