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JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2019. április 11. 10:00 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:  
Bálint Istvánné alpolgármester 
Fritz Gábor jegyző 
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 
Ádámné Bacsó Erika a szervezési iroda vezetője 
Molnár Enikő a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője 
Tuba Gabriella ügyintéző 
Tóth Erzsébet Bicske Városi Óvoda megbízott intézményvezetője 
 
 
Sulyokné Guba Judit: megnyitja a bizottság, soros, nyilvános ülését. Megállapítja, hogy a 
bizottság 4 fővel határozatképes. Felkéri Máté János Szilárdot a jegyzőkönyv-hitelesítésére. 
Egyben javaslatot tesz a napirendek sorrendjének megváltoztatására, tekintettel a meghívott 
vendégre, kéri, hogy a hármas napirendi pontot tárgyalja elsőként a bizottság. Kéri, aki a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyét 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:  

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

 
55/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 
a 2019. április 11-i soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról  

 
A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárdot, a Humánerőforrások Bizottság tagját 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 
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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 
 
Sulyokné Guba Judit: Kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze: 
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
56/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 
a 2019. április 11. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  
2019. április 11. napi soros, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 
1.) A 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról  

(67. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 
 

2.) Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
(87. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
3.) Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi Pedagógus Napi 

rendezvényről 
(79. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

 
4.) Bejelentések 

 
 
 
1.) Napirendi pont  
A 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt a napirendi pont előterjesztésének 
ismertetésére. 
 
Fritz Gábor: elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget a képviselő-testület. A 
nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, hogy a fenntartónak rendelkezni kell az óvodai 
beiratkozás szabályairól és időpontjáról, amit hirdetményben kell elkészíteni és helyben 
szokásos módon közzétenni. Az előterjesztés erről szól.  
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Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e valakinek kérdése, javaslata az 
előterjesztéshez kapcsolódóan. Ha nincs, 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:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
57/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 
a 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 
javasolja a 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló 
határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre szóló óvodai 
beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1.) A Bicske Város Óvoda tagóvodánkénti beiratkozás időpontok: 
- Bicske Városi Óvoda              Árpád utca 13.   2019. május 6. (hétfő)    8.00-17.00 óráig 
- József Attila utcai tagóvoda József A. u. 9.    2019. május 7. (kedd)     8.00-17.00 óráig 
- Kakas tagóvoda               Apponyi A. u. 2/A.   2019. május 8. (szerda) 8.00-17.00 óráig 

 
2.) Az óvodában történő jelentkezés módját meghatározó fenntartói hirdetményt a határozat 

1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon a fenntartói 
hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2.) Napirendi pont  
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó 
előterjesztést. 
 
Fritz Gábor elmondja, hogy a javasolt előirányzat módosítás tartalmazza a piac 
megvalósulására kapott támogatást, a bérkompenzációt, a működési bevételeket, a pályázati 
erőforrásokat, az  előirányzatok közötti átcsoportosításokat. A költségvetési előirányzat mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalon 260 607 eFt-al növekedik. A bizottsági ülést megelőzően a 
Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést tárgyalta és változtatás nélkül támogatta. 
 
Sulyokné Guba Judit továbbszámlázásból szármató többletbevételek tételekre kérdez rá. 
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Molnár Enikő válaszában elmondja, hogy a faházak felújításából származik, ami az 
önkormányzatnak tovább számlázásra került. 
 
Bálint Istvánné alpolgármester asszony a hozzászólásában elmondja, hogy Szabó Attila 
intézményvezető és a kollektívája által a Zánkai Táborban kettő faház az idén felújításra került, 
és folyamatban van a további épületek felújítása is.  
 
Sulyokné Guba Judit: kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs, 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:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
 

58/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 
 

Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 
javasolja Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2019. (…...) önkormányzati rendelete 

 
Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lép: 
 

(1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 
szervei 2019. évi költségvetésének  
 
a) kiadási főösszegét  5 623 850 ezer forintban 
b) bevételi főösszegét  5 623 850 ezer forintban 
állapítja meg. 

 
(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 
a) Költségvetési bevételek összege:   2 145 143 ezer forint 
b) Költségvetési kiadások összege:   5 615 832 ezer forint 
c) Költségvetési hiány összege:       3 470 689 ezer forint 
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d) finanszírozási bevételek összege   3 478 707 ezer forint 
e) finanszírozási kiadások összege                     8 018 ezer forint 
f) belső finanszírozási összege                                 3 478 707 ezer forint 
g) külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

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

3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 495 697   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 3 495 697 

 
  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi 
költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 511 903   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 511 903 

 
  ezer forintban 

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 
Bicske, Árpád utca 13. 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 128 055   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 128 055   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 
utcai Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 92 712   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 92 712   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 
Tagóvodája 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 176 634   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 176 634   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 
Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2019. évi 
 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 112 779   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 112 779   ezer forintban 

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 647   ezer forintban 
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b) bevételi főösszegét 34 647   ezer forintban 
állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 
2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 375 331   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 375 331   ezer forintban 

állapítja meg. 

 
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2019. évi 
költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 216 140   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 216 140   ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 307 285   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 307 285   ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 
Szabadidőközpont Üzemeltető 2019. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 172 667   ezer forintban 
b) bevételi főösszegét 172 667   ezer forintban 

 
 
 
 

állapítja meg.” 

 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe az 1 – 36. melléklet lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 Pálffy Károly Fritz Gábor 
 polgármester jegyző 
 
 
Z Á R A D É K : 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Bicske, 2019. ……………… 
 Fritz Gábor 
 jegyző 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3.) Napirendi pont  
Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi Pedagógus Napi rendezvényről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pont 
előterjesztésében foglaltakat. 
 
Fritz Gábor elmondja, hogy a hagyomány szerint minden év június első vasárnapján köszöntik 
a pedagógusokat. Az önkormányzat ünnepélyes keretek között megvendégeli a város 
pedagógusait.  
 
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy május 31-én pénteken lesz a rendezvény a Báder 
Fogadóban egy köszöntő vacsorával, a rendezvényen való közreműködésre az Óvónők Kórusát 
kéri fel a képviselő-testület. Ezen a rendezvényen kerül sor az év pedagógusa kitüntetés 
átadására.  
A bizottság javaslata, hogy a köszöntés időpontja május 31. napja 18.00 óra legyen. 
 
Sulyokné Guba Judit kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e valakinek kérdése, javaslata a 
programmal kapcsolatban. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja a 
módosított határozati javaslatot, azt 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:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
59/2019. (IV.11.) HATÁROZATA 

 
a Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi Pedagógus Napi rendezvényről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 
Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi Pedagógus Napi rendezvényről szóló 
határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel elfogadásra javasolja: 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  
 

• A köszöntés időpontja: 2019. május 31. (péntek) 18.00 óra 

• A köszöntés helyszíne: Báder Fogadó 

• A köszöntés programja: köszöntő vacsora 

 
2. a Pedagógusnapi költségekre a fedezetet Bicske Város Önkormányzata a 2019. évi 

költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati ünnepségek címen szereplő 
kiadások terhére keret jelleggel 800.000.- Ft összegben biztosítja.  
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3. Javasolja, hogy a Pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi közoktatási 
intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást. 
 

4. Felkéri az Óvónők Kórusát a rendezvényen való közreműködésre. 
 

 
4.) Bejelentés 
 
Sulyokné Guba Judit megköszönte a részvételt és a közös munkát, majd bejelentés hiányában 
a bizottság ülését 10.20 órakor bezárja. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Sulyokné Guba Judit                                                         Máté János Szilárd 
  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 
 
 


