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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2018. december 10. 10 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Igari Léna bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

 

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

3 fővel határozatképes. Felkéri dr. Lovasné Báder Katalint a jegyzőkönyv-hitelesítésére, 

Megkéri a bizottság tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és a napirendeket, 

szavazzon. 

  

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 

 

 

 

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

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

136/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

a 2018. december 10-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról  

 

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

tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 
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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 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

137/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

 

a 2018. december 10-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2018. december 10-i soros, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Tehetséggondozási alap létrehozásáról 

(407. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont  

Tehetséggondozási alap létrehozásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor az előterjesztés ismertetésekor elmondja, hogy korábbi bizottsági ülésen már volt 

szó egy tehetséggondozási alap létrehozásáról. A hivatal megvizsgálta a lehetőségeket és 

megállapítást nyert, hogy a képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörben rendeletet 

alkothat. Véleményezésre megküldték a rendelet-tervezetet a bizottság tagjai részére. A 

rendelet-tervezet szerint 50.000.-Ft a támogatási összeg, mely vissza nem térítendő. Az 

elbírálás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a munkacsoport javaslata alapján. A 

munkacsoportot a Humánerőforrások Bizottság tagjaiból, a Gazdálkodási Bizottságok tagjaiból 

illetve alpolgármester asszonyból áll.  

Sulyokné Guba Judit a munkacsoport összeállításával kapcsolatban elmondja, hogy azért nem 

egyedül a Humánerőforrások Bizottsága dönt a javaslattételről, mert nincs viszonyítási alapja 

ilyen téren, úgymint a szociális támogatásoknál. 

 

Némethné Horváth Nikoletta kérdezi, hogy csak magánszemélyek pályázhatnak. 

 

Sulyokné Guba Judit szeretné, hogy legyen lehetőség tehetséggondozó programok 

szervezetek általi megvalósítására, a nehézséget az jelenti, hogy nem minden civilszervezet 

pályázatképes, nincs adószáma például. Keresik a megoldást, hogy hogyan tudnának a 

szervezetek pályázni.  

A Bizottság véleménye, hogy a bicskei székhelyű köznevelési intézmények és civil 

szervezetekre is pályázhassanak, tehetséggondozási program elindítására megvalósítására, 

fejlesztésére. 
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Sulyokné Guba Judit kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat, ha nincs, kéri szavazzanak a 

bizottsági véleményről. 

 

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 

 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

138/2018. (XII.10.) HATÁROZATA 

tehetséggondozási alap létrehozásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

következő bizottsági véleményt fogalmazza meg: 

A Humánerőforrások Bizottság kéri, hogy a rendelet-tervezet módosuljon annak megfelelően, 

hogy a bicskei székhelyű köznevelési intézmények és civil szervezetek is pályázhassanak 

tehetséggondozási program megvalósítására. 

 

 

2. Napirendi pont 

Bejelentések 

 

Sulyokné Guba Judit megkérdezi a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e bejelentést tenni.  

 

Bejelentés hiányában Sulyokné Guba Judit megköszöni a bizottsági tagok munkáját, és az 

ülését 10 óra 15 perckor bezárja. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Dr. Lovasné Báder Katalin 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 


