
JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. szeptember 21. 900 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 

Dankó Anikó ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Vincze Erzsébet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ 

Családsegítés Szakmai Egységének igazgatóhelyettese 
 

 

Sulyokné Guba Judit: megnyitja a bizottság, soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 

4 fővel határozatképes. A meghívott vendégre tekintettel javasolja, hogy a Kapcsolat Központ 

által biztosított alapellátásokra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést 

tárgyalják először. Felkéri Máté Jánost a jegyzőkönyv-hitelesítésére. Megkéri a bizottság 

tagjait, aki támogatja, 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 

 

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

 

77/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. szeptember 21-ei soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és a napirend elfogadásáról 

 



A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárdot, a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

1.) A Kapcsolat Központ által biztosított alapellátásokra vonatkozó megállapodások 

jóváhagyásáról 

(256. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Beszámoló Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről 

(200. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

  (184. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) 2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről  

(260. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

(236. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

(237. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) DUAL HR Bt. feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról 

(238. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bicske Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról 

(245. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

(253. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

10.) Bejelentések 

 

 

 

 

 



 

1. A Kapcsolat Központ által biztosított alapellátásokra vonatkozó megállapodások  

jóváhagyásáról 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdés, javaslat van-e, ha nincs, akkor 

kéri szavazzanak. 

 

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 

 

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

 

78/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A Kapcsolat Központ által biztosított alapellátásokra vonatkozó megállapodások 

jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott 

hatáskörében az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ – jelen 

határozat melléklete szerinti megállapodásait jóváhagyja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 21. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2. Beszámoló Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ennél a napirendi pontnál is, az előző 

napirendi ponthoz hasonlóan a bizottság átruházott hatáskörben dönt.  

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdés, javaslat van-e a beszámolóval 

kapcsolatban?  

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: elmondja, hogy véleménye szerint egy jól átlátható beszámolót 

kapott a bizottság. Tanulságosnak tartja a beszámoló végén szereplő összegzést. 

 

 



Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy az elmúlt időszakban sajnos sok személyes 

tapasztalatot gyűjtött az egészségügyi intézményekkel, személyzettel kapcsolatban. Véleménye 

szerint sok a pozitív dolog is, mint például az intézmények tisztasága, gördülékenyen működő 

betegellátó rendszer, lecsökkent várakozási idő.   

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: hozzáteszi, hogy mostanában csak a negatív dolgokról lehet 

hallani ezzel kapcsolatban. Pozitív dolog nem nagyon jelenik meg. 

 

Némethné Horváth Nikoletta: elmondja, hogy neki egyetlen hozzáfűznivalója lenne. Egy 

kedves ismerősének tetanuszra lett volna szüksége, de nem volt az orvosi ügyeleten. 

Gyógyszertár már nem volt nyitva az esti órákban és Tatabányára kellett mennie egy 30 forintos 

tetanuszért. Az orvosi ügyelettől azt a választ kapták, azért nem tartanak, mert megromlik. 

Véleménye szerint egy ekkora ellátási körzetben kellene tartania az ügyeletnek, még abban az 

esetben is, ha azt havonta cserélni kell. Úgy gondolja, hogy egy pár darabot mindenképpen 

tartani kellene. 

 

Sulyokné Guba Judit: javasolja, hogy foglalják bele a bizottsági határozatba, hogy tartsanak 

pár darabot a tetanusz oltásból. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy egyéb kérdés, javaslat van-e a 

beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, akkor kéri, aki elfogadja a beszámolót, 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 

 

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

 

79/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Beszámoló Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott 

hatáskörében az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

beszámolóját a Bicskei Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről a csatolt melléklet 

szerint elfogadja. 

 

A Humánerőforrások Bizottság tagjainak tapasztalatai alapján javasolja, hogy az Országos 

Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a bicskei telephelyén 

tetanusz oltásból tartson egy kisebb készletet. 

 

Határidő: 2017. szeptember 21. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 



3. 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a tervezett ünnepi programot 

tartalmazza az előterjesztés, ami már nem a határozati javaslat részét képezi gyakorlati okok 

miatt, hiszen előfordult, hogy rajtuk kívül álló okok miatt nem tudtuk tartani az ünnepi 

programot, így nem kell a jövőben módosítani a határozatot, ha ismét előfordul ilyen helyzet. 

A határozati javaslat kizárólag a megemlékezésre fordítandó összegről szól. 

 

Máté János: kérdezi, hogy ki lesz az ünnepi szónok? 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy nem derül ki a javaslatból. Szerinte a bizottságnak a 

határozati javaslat tartalmi elemét kellene jóváhagynia vagy kiegészítenie. Erről a 

későbbiekben még egyeztetni fognak. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy egyéb kérdés, javaslat 

van-e? Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

 

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 

 

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

 

 

80/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2017. október 23-ai ünnepi megemlékezésről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2017. 

október 23-ai ünnepi megemlékezésről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 2017. október 23. napi ünnepi megemlékezés megszervezésére a 2017. évi költségvetésben 

tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő összeg 

terhére 750.000,-Ft keretösszeget biztosít, 

 

2. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes ünnepség 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és a háttér biztosítására. A Petőfi 

Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő 

és bonyolítják le az ünnepséget. 

 

 

 

 



4. 2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről  

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy ez már évek óta egy jól működő kezdeményezés. 

Kérdezi a bizottság tagjait, hogy kérdés, javaslat van-e a határozati javaslattal kapcsolatban? 

Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

 

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 

 

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

 

81/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2017. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2017. évi 

adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről szóló határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalás) hirdet, 

 

2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a lakossági igények összegyűjtésével, 

továbbá a beérkezett adományok szétosztásának megszervezésével, lebonyolításával, 

 

3. a belföldi adománygyűjtő számlára Bicske Város Önkormányzata 200.000,-Ft támogatást 

folyósít, 

 

4. a támogatást a 2017. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre álló 

pénzösszeg terhére biztosítja, 

 

5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az adventi 

adománygyűjtést, 

 

6. felhatalmazza a polgármestert a közérdekű kötelezettségvállalás - jelen határozat 1. számú 

mellékleteként csatolt megállapodás - aláírására, 

 

7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon elrendeli, 

 

 



8. az ajándékok csomagolása az önkormányzati intézmények által felkért személyek 

segítségével történik. 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

5. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Molnár Enikő: elmondja, hogy az állami támogatások és a pályázati pénzek is szerepelnek a 

módosításban. A bölcsőde felújítását, a bicskei Kultúrkúriát, a helyi foglalkoztatási, 

együttműködési pályázatot is tartalmazza a rendeletmódosítás. Szerepel az Önkormányzati 

Tűzoltóság részére elnyert 9 millió forintos támogatás is és az ASP pályázat is. A módosítás 

tartalmazza a bérkompenzációt, a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel 

rendelkezők állami támogatását - amit havonta folyósítanak -  a kulturális illetménypótlékot és 

a szociális ágazati pótlékot is, amit a Kapcsolat Központ kap. Ezek emelik meg nagyon az 

előirányzatot.  

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy látványosan magas ez az összeg. Megköszöni a 

tájékoztatást. Kéri, aki elfogadja a módosítást az most szavazzon. 

 

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 

 

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

 

 

82/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 



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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 15.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

szervei 2017. évi költségvetésének  

a) kiadási főösszegét  2 967 990 ezer forintban 

b) bevételi főösszegét  2 967 990 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

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

a) Költségvetési bevételek összege:   2 186 224 ezer forint 

b) Költségvetési kiadások összege:   2 954 547 ezer forint 

c) Költségvetési hiány összege:          768 323 ezer forint 

d) finanszírozási bevételek összege      781 766 ezer forint 

e) finanszírozási kiadások összege                   13 443 ezer forint 

f) belső finanszírozási összege                                    781 766 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 1-31. számú melléklete határozza meg.” 

 

2. § (1) A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 1 371 165   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 1 371 165 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 393 775   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 393 775 

 

  ezer forintban 

    

állapítja meg. 

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

Bicske, Árpád utca 13. 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 117 242   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 117 242   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

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



utcai Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 80 235   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 80 235   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

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

Tagóvodája 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 182 851   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 182 851   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2017. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 63 323   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 63 323   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

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

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 30 757   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 30 757   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2017. 

évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 345 133   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 345 133   ezer forintban 

    

állapítja meg. 

 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2017. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 188 223   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 188 223   ezer forintban 

 

 

 

 



állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2017. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 195 286   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 195 286   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 1 – 31. melléklete helyébe e rendelet 1 – 31. melléklete lép. 

 

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

 

 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017._____ 

                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                         jegyző                                                                       

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6. Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Molnár Enikő: elmondja, hogy az önkormányzat első félévi teljesítménye nagyon alacsony. 

Az előirányzat nagyon megemelkedett, ugyanakkor a teljesítési oldalon nem szerepelnek a 

pályázatok, hiszen a pályázati pénzek legnagyobb részét csak a jövőben tudjuk felhasználni. A 

bevételi oldalon ennek ellenére 76,87%-os teljesítmény szerepel. Az első félévben nem 

szerepelnek a beruházások - hiszen alig valósult meg valami, oda kell figyelni nagyon arra, 

hogy az év végéig ezek a beruházások megvalósuljanak.  

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, hogy határidő módosítást lehet-e ilyen esetben kérni? 

 

Molnár Enikő: válaszában elmondja, hogy nem. 

 



Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjait, hogy egyéb kérdés, javaslat van-e a 

határozati javaslattal kapcsolatban? Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

 

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 

 

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

 

83/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő–testülete Bicske Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének első félévi teljesítéséről készült beszámolót – a mellékleteivel együtt – 

tudomásul veszi. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

7. DUAL HR Bt. feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Sulyokné Guba Judit: tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a feladat-ellátási szerződés egyes 

pontjainak a törléséről lenne szó. A szerződés 11. pontja alapján az Eü. szolgáltató a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően maga gondoskodik a rendelő felszereléséről és az 

eszközökről. A doktornő azt szeretné, hogy ez a pont is törlésre kerüljön és ne az egészségügyi 

szolgáltatónak kelljen ezekről gondoskodnia. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, hogy pontosan mit ír elő a jogszabály ezzel kapcsolatban? 

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a jogszabály nem azt írja elő, hogy ezekről 

kinek kell gondoskodnia, hanem, hogy konkrétan mi az, milyen eszközök azok, amit biztosítani 

kell. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi, hogy a másik gyermekorvos tekintetében ez hogyan működik? 

 



Fritz Gábor: elmondja, hogy a másik gyermekorvos csak Bicske város közigazgatási területén 

belül látja el a feladatát, nem összehasonlítható ilyen szempontból dr. Hadnagy Rékával. 

 

Némethné Horvát Nikoletta: hozzáfűzi, hogy mind a két gyermekorvos ugyanazt a rendelőt 

használja, ami teljesen felszerelt. 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri, hogy a bizottsági véleménybe azt foglalják bele, hogy szöveges 

indokolást kérnek a doktornőtől a feladat-ellátási szerződés törölni kívánt pontjaival 

kapcsolatban a következő testületi ülésre. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy egyéb kérdés, 

javaslat van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?  

Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

 

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 

 

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

 

 

84/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A DUAL HR Bt. feladat-ellátási szerződésének jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága úgy 

döntött, hogy bekéri a DUAL HR Bt. képviselőjétől Dr. Hadnagy Rékától, mint praxisjoggal 

rendelkező házi gyermekorvostól a következő soros képviselő-testületi ülésre a 

szerződésmódosításra vonatkozó írásbeli indokolását. 

 

 

8. Bicske Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról 

 

Sulyokné Guba Judit: elmondja az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy nem aktuális adatokat 

tartalmaz, mert 2013-as anyag szerepel benne. Tájékoztatásul elmondja, hogy ezzel kapcsolatos 

Igari Léna – hiányzó bizottsági tag – levele is. Úgy emlékszik, hogy a bizottság korábban (2015-

ben vagy 2016-ban) aktualizálta a 2013-as programot. Kéri, hogy a bizottsági vélemény az 

alábbiakat tartalmazza: a bizottság kéri a következő soros ülésére az aktualizált anyagot. Kéri, 

aki ezzel egyetért az 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 

 

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

 



85/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága úgy dönt, 

hogy kéri a Helyi Esélyegyenlőségi Program aktualizált változatát a bizottság következő, soros 

ülésére. 

 

 

9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a csatlakozási határidőre nagyon oda 

kell figyelni. 

 

Sulyokné Guba Judit: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy egyéb kérdés, javaslat van-e az 

előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

 

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 

 

 

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

 

86/2017. (IX.21.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete 

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 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 2018. 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:    2017. október 02. 

A pályázat kiírása:       2017. október 03. 

A pályázatok benyújtása:      2017. november 07. 

Bírálati döntés:       2017. december 08. 

Az eredmény közzététel, értesítés:    2017. december 11. 

 

 

Sulyokné Guba Judit: bejelentés hiányában a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 

9.45-kor bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 Sulyokné Guba Judit           Máté János Szilárd 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 
 


