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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. szeptember 26. 800 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

Igari Léna 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 

Bajtekné Halász Ildikó ügyintéző 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

 

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

bizottság 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítésre Máté János Szilárdot javasolja. 

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

elfogadja, jelezze.  

 

Az elfogadott döntés: 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

105/2016. (IX.26.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2016. szeptember 26-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítő 

megválasztásáról, napirendjének elfogadásáról 

A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárd, a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

1) Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2016. I. félévi beszámolójáról 

Előterjesztő: polgármester  

 

 

3) A Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól 
Előterjesztő: polgármester 
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4) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról  

        Előterjesztő: polgármester 

 

5) A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról  

          Előterjesztő: polgármester 

 

6) Képviselői bejelentések 

            Előterjesztő: polgármester 

 

1.napirend: Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Felkéri Fritz Gábor jegyző urat, adjon rövid 

tájékoztatást a bizottságnak az előterjesztésről. 

 

Fritz Gábor jegyző: Elmondja, hogy a korábbi előirányzatok kerülnek átvezetésre ezzel a 

költségvetési rendelet módosítással. A jogszabályi előírásoknak megfelelően készült a 

rendelettervezet, az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztés. Kéri az előterjesztés jóváhagyását. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

a leírtakkal, elhangzottak kapcsolat kérdése. Összefoglalva elmondja, hogy 12 M Ft-os tételről 

van szó.  Lehet látni lebontva, hogy mik azok a tételek, amik ezt a 12 M Ft-ot kiteszik: Bicskei 

Napok szervezése, támogatás 60e Ft, tovább számlázás a gazdasági szervezet részéről, 

Kapcsolat Központ 5 MFt összege, személyi juttatások, dologi kiadások.  

Megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak, aki a határozati javaslattal egyetért 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

106/2016. (IX.26.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2016. (…...)önkormányzati rendelete 

Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2016. évi költségvetésének  

a) kiadási főösszegét2 936 679 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét2 936 679 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                               

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

a) Költségvetési bevételek összege:     2 411 052 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:     2 923 529 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:            512 477 ezer forint 

d) finanszírozási bevételek összege      525 627 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege        13 150 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege            525 627 ezer forint 

g) külső finanszírozás összege                     0 ezer forint 

 (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § 

(2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-28. számú melléklete határozza meg.” 

2.§ (1) A Rendelet 2. § (1)-(9) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.§ (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 738 574   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 738 574 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 348 632   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 348 632 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 102 139   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 102 139   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 73 048   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 73 048   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 170 763   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 170 763   ezer forintban 
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állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 50 505   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 50 505   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 27 738   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 27 738   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 263 208   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 263 208   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 162 072   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 162 072   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 28 melléklete helyébe e rendelet 1 – 28. melléklete lép. 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 29-33. melléklete. 

  

Rendelet mellékletei jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

2.napirend: A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi beszámolójáról  

Előterjesztő: polgármester  

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Felkéri Szabó Ágnes igazgató asszonyt, hogy foglalja 

össze az intézmény tavalyi és idei tevékenységét. 

 

Szabó Ágnes igazgató: 2016. december 31-ig korábbi fenntartóval végezték a munkájukat. Az 

előző évekhez képest nagy változások nem voltak. Előző évben a Bölcsődei szakmai egység, 

Gondozási Központ szakmai egység, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat és a védőnő 

szolgálat működött. Ezek a szolgáltatások négy telephelyen működtek. Január 1-jétől két 

szakmai egység került átalakításra a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás.  

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat csak helyben lát el feladatot. A családsegítők 

létszámának számítása a törvényi előírások szerint négy fő. Egyben szakmai segítséget is 

nyújtanak ezek a kollégák a járás területén működő többi szolgálatok családsegítőinek. Egyes 

szakmai egységeknél a kliensek száma változó, mert folyamatosan jönnek vagy maradnak el 

ellátottak. A Gondozási Központon keresztül ellátják a támogatószolgálatot, étkeztetést, 

nappali ellátást, házi segítségnyújtást (az ellátott lakókörnyezetében történik) és a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.  
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Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Megkérdezi, hogy a szakmai központban hány fő 

dolgozik. 

 

Szabó Ágnes igazgató: Válaszában elmondja, hogy négy eset menedzser, két tanácsadó (egyik 

szakmai egység vezető, másik pszichológus) és két asszisztens van. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: További kérdése, hogy hány főnek segítenek a 

járásban. 

 

Szabó Ágnes igazgató: A járásban három helyszínen van családsegítő szolgálat. Csákváron 

társulási szinten (Gánt, Bodmér, Vérstesacsa, Vértesboglár), Felcsút társulási szinten 

(Alcsútdoboz, Szár, Szárliget, Mány) illetve Etyek. Három szakmai egységvezetővel kell a 

kollégáknak dolgozni. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Megadja a szót a bizottság tagjainak, ha van kérdésük 

észrevételük. 

 

Máté János Szilárd bizottsági tag: Kérdezi, hogy van-e szórólapja az intézménynek. 

 

Szabó Ágnes igazgató: Elmondja, hogy van egy általuk készített tájékoztató. 

 

Máté János Szilárd bizottsági tag: Kérdezi, hogy a hajléktalanok fordulhatnak-e a 

családsegítőkhöz. 

 

Szabó Ágnes igazgató: Válaszában elmondja, hogy fordulhatnak a hajléktalanok a 

családsegítőkhöz, van anyagi támogatás a részükre a költségvetésben. Tudnak adni bizonyos 

összeget a hajléktalannak, hogy a legközelebbi hajléktalanszállóra eljusson. Kapcsolataik 

vannak azokkal a bicskei emberekkel, akik nagyon rossz körülmények között élnek a 

zártkertekben. Elmondja, hogy volt egy esetük nem régen, ahol az ellátottnak ebédet tudtak 

biztosítani, vizet vásároltak műanyag flakonokban, mert a víz nincs bekötve az ingatlanra. 

 

Máté János Szilárd bizottsági tag: Szabó Ágnestől kérdezi, hogy minden igényt le tud fedni 

az intézmény pl: bölcsődei ellátás. 

 

Szabó Ágnes igazgató: Válaszában elmondja, hogy a bölcsődei ellátásnál 24 főt tudnak 

felvenni. Kétszer tizenkét fős csoportjuk van. Elsőbbséget élvez az, aki nagycsaládból érkezik, 

aki hátrányos helyzetű. De vannak, akik várandóságuk alatt jelzik szándékukat a bölcsődei 

ellátásra. 70 fő gyermek részére biztosított az étkezés, nincs várólista.  

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Észrevétele és egyben kérése a jegyző úr felé, hogy a 

városi honlapon az intézmények linkjeinél a Kapcsolat Központhoz kerüljön fel egy 

bemutatkozó anyag. 

Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. Több hozzászólás nem volt, kéri szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

107/2016. (IX.26.) Humánerőforrások Bizottság 
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H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2016. I. félévi beszámoló teljesítésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a Kapcsolat 

Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. I. félévi 

beszámoló teljesítésről szóló határozati javaslatot, miszerint 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő – testülete  

1.  A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás és a fenntartásában működött Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ 2016. első félévi költségvetési beszámolót az 1. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően  

 

92 940 eFt bevétellel 

84 905 eFt kiadással 

 

ezen belül 

 

47 692 eFt személyi juttatással 

12 466 eFt munkaadókat terhelő járulékkal 

19 420 eFt dologi kiadással  

elfogadja. 

 

2. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás és a költségvetési szerv 

2016. első félévi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2.-5. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

3. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás és a költségvetési szerv 

2016. első félévi beruházások és felújítások kimutatását a 6. számú melléklet alapján 

fogadja el. 

 

4. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi 

megszűnt költségvetési szervekre vonatkozó maradványkimutatását a 7. számú 

melléklet alapján elfogadja. 

 

5. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi megszűnt 

költségvetési szervekre vonatkozó mérlegét a 8. számú melléklet alapján elfogadja. 

 

6. Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Társulás 2016. első félévi 

megszűnt költségvetési szervekre vonatkozó eredménykimutatását a 9. mellékletek 

alapján elfogadja. 

 

Mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 

 

3.napirend: A Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól  

Előterjesztő: polgármester 
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Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Felkéri jegyző urat, hogy foglalja össze a bizottság 

részére az előterjesztést.  

 

Fritz Gábor jegyző: Elmondja, hogy a Kapcsolat Központ szabályzatait és a megállapodásokat 

a fenntartó hagyja jóvá. Kéri a határozati javaslat jóváhagyását. 

 

Szabó Ágnes igazgató: Elmondja, hogy az előterjesztésben házirendek, különböző 

megállapodások szerepelnek. A fenntartóváltás miatt a régi és az új ellátottakkal meg kell kötni 

a megállapodásokat. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. további 

hozzászólás nem volt, kéri a bizottságot szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

108/2016. (IX.26.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ szabályzatairól és megállapodásairól 

 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a Kapcsolat 

Központ szabályzatairól és megállapodásairól szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Egyesített Családsegítő 

és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ – jelen határozat melléklete szerinti- 

szabályzatait és megállapodásait jóváhagyja. 

 

Mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

4.napirend: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Tájékoztatásul elmondja, hogy az előterjesztés 

minden évben a bizottság, majd pedig a képviselő-testület elé kerül. Az előterjesztés a 

pályázathoz való csatlakozásról szól. „A” és „B” típusú pályázati kiírás lesz. Átruházott 

hatáskörben a bizottság elé fog kerülni újra a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat bírálata. 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, Hozzászólás nem volt, kéri szavazzanak a határozati 

javaslatról. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 
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A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

109/2016. (IX.26.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázathoz 

 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a Csatlakozás 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatról szóló határozati 

javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

2017/2018. évi fordulójához, kiírja a saját pályázatát és közzéteszi azt az 

önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról” aláírására, 

3. az ösztöndíj fedezetére a 2017. évi költségvetésben 1.680.000,- Ft keretösszeget 

elkülönít, 

4. a támogatás mértékét mindkét („A” és „B” típus) pályázattípus esetén 8.000,- 

Ft/fő/hónap értékben állapítja meg, 

5. kizárólag azt a pályázót részesíti támogatásban, akinél az egy háztartásban élők 

dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi 

nyugdíj kétszeresét, azaz 57.000.- Ft-ot. 

Határidők:  

Csatlakozási nyilatkozat elküldése:                      2016. október 03. 

A pályázat kiírása:                                                 2016. október 04. 

A pályázatok benyújtása: 2016. november 08. 

Bírálati döntés: 2016. december 08. 

Az eredmény közzététel, értesítés:  2016. december 12. 

 

 

5.napirend: A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Felkéri jegyző urat, hogy foglalja össze a bizottság 

részére az előterjesztést.  

 

Fritz Gábor jegyző: Elmondja, hogy a Kft. pozitív eredménnyel zárta a félévet. Kéri a 

beszámoló elfogadását. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Elmondja, hogy olvasta a könyvizsgáló észrevételeit 

és azt látja, hogy most szeptemberben nem tud értékelést adni, hanem inkább csak évvégén lesz 

rá módja, miután a gazdasági évet lezárták. Kérdése, hogy van-e rá lehetőség, hogy 

szeptemberben vagy októberben a bizottság szakmai beszámolót kapjon a Kft-től.  

 

Molnár Enikő pénzügyi irodavezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy vannak olyan tételek, 

melyek később kerülnek bevételezésre. Előbb megtörténik a kiadás, és utána a számlák 

kiállítása után történik meg bevételezés. Ezért nincs szinkronban a bevétel és a kiadás. Ezeket 

csak év végén a zárás után tudják realizálni.  
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Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a félévi vagy az éves beszámoló 

kötelező-e. 

 

Molnár Enikő pénzügyi irodavezető: Válaszolva elmondja, hogy az éves beszámoló kötelező, 

de jó, ha a fenntartó ismeri a gazdálkodási tevékenységet. Joga van a tulajdonosnak, hogy 

ellenőrizze a tulajdonában lévő gazdasági társaságokat. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottság elnöke: A szakmai beszámolóval kapcsolatban észrevétele, 

kérdése van-e valakinek. A zánkai táborral kapcsolatban észrevételként elmondja, hogy voltak 

a Zeneiskolával táborozni, és egészen szépen rendbe tették a tábort. Véleménye szerint évről 

évre egyre jobb és szebb lesz a tábor. Javaslata, hogy a kis épületeket, amelyekben a gyerekek 

szoktak lenni, azokat is úgy kellene alakítani, hogy a jellege azért megmaradjon a tábornak.  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag: Véleménye szerint az ágyakat, bútorzatot is ki 

kellene cserélni. 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, amennyiben 

nincs, kéri szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés: 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

110/2016. (IX.26.) Humánerőforrások Bizottság 

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi 

beszámolójának elfogadásáról 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei 

Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának 

elfogadásáról szóló határozati javaslatot, miszerint 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

A Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolóját 22 

168 eFt mérlegfőösszeggel és 3 625 eFt eredménnyel elfogadja. 

 

 

 

6.) Képviselői bejelentések 

 

Képviselői bejelentés nem volt.  

 

 

Sulyokné Guba Judit: Megköszöni a munkát és a bizottság ülését 900 órakor bezárja.  
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k.m.f. 

 

 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit        Máté János Szilárd 
a Humánerőforrások Bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 


