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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2022. május 27. (péntek) 9:10 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit    bizottság elnöke 

Balázs Péter     bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin   bizottsági tag  

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Némethné Horváth Nikoletta  bizottsági tag (igazoltan távol) 

Varga Györgyné    bizottsági tag (igazoltan távol) 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor   jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit  aljegyző 

Schulman Izabella   ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Tuba Gabriella  ügyintéző 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat 

Központ igazgatója  

 

Sulyokné Guba Judit szeretettel köszönti a bizottság tagjait a rendes, nyilvános bizottsági 

ülésen. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra és 3 fővel 

határozatképesek. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Dr. Lovasné Báder Katalint, kéri, aki 

elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, az jelezze.  

 

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: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

27/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A 2022. május 27. napján megtartott rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága  

Dr. Lovasné Báder Katalint megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022. május 27. 

Felelős: elnök 

 

Sulyokné Guba Judit kéri, hogy a kiküldött napirendről is döntsön a bizottság. Aki a kiküldött 

napirenddel egyetért, az jelezze. 

 

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: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

28/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

A 2022. május 27. napján megtartott rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2022. május 27. napi rendes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Beszámoló a Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működéséről 

(78. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2021. évi ellátásáról 

(87. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A 2022. évi pedagógusnapi rendezvényről 

(61. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Semmelweis-nap előkészítéséről 

(51. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bejelentések 
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Határidő: 2022. május 27. 

Felelős: elnök 

 

 

1.) Napirendi pont: Beszámoló a Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi 

működéséről 

(78. sz. előterjesztés) 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy közbeszerzési eljárás eredményeképpen választotta ki a 

képviselő-testület a szolgáltatót felnőtt és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásra. 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a szolgáltató minden évben elkészíti a működésről szóló 

beszámolót, a tavalyi évről is elkészült a beszámoló, amelyet az előterjesztés melléklete 

tartalmaz. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e 

valakinek kérdése, észrevétele a leírtakkal kapcsolatban. Elmondja, hogy neki egy javaslata 

lenne, érdemes lenne egy saját elégedettségi kérdőívet, rendszert kidolgoznia az 

önkormányzatnak, amivel objektívebben mérhető lenne a szolgáltatás minősége.  

 

Fritz Gábor tájékoztatja, a bizottsági tagokat, hogy éppen azért kezdte azzal a napirend 

ismertetését, hogy közbeszerzési eljárás eredményeképpen választotta ki a testület a 

szolgáltatót, mert a szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződést jelenleg nem lehet 

módosítani. Ezzel kapcsolatban a következő közbeszerzési eljárás megindításakor kellene 

érdemben foglalkoznia a bizottságnak. 

 

Sulyokné Guba Judit kéri, amennyiben nincs több észrevétel, kérdés, akkor szavazzanak a 

beszámoló elfogadásáról. Kéri, aki támogatja, az jelezze. 

 

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: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

29/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló a Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működéséről  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a beszámoló a Bicske Központi Orvosi Ügyelet 2021. évi működéséről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját a Bicske Központi Orvosi Ügyelet  

2021. évi működéséről a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint fogadja el. 

 

 

Határidő: 2022. május 27. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2.) Napirendi pont: Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2021. évi ellátásáról 

(87. sz. előterjesztés) 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy törvény alapján kötelező a beszámoló elkészítése. Tájékoztatja a 

bizottságot, hogy két részből áll a beszámoló, amelynek egyik részét a polgármesteri hivatal 

adatszolgáltatása képezi, a másik részét pedig a Kapcsolat Központ adatszolgáltatása.  

  

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjait van-e valakinek 

kérdése, észrevétele a leírtakkal kapcsolatban. Elmondja, hogy neki egy dolog nem volt érthető 

a beszámolóban, a gyermekjóléti feladatok körében végzett szakmai munka áttekintése 

fejezetben olvasottakkal kapcsolatban. Jelzi, hogy a beszámolóban az szerepel, hogy  

tanácsadásban eseti gondozásban 22 veszélyeztetett gyermek ügyében részesült 19 család. Az 

elmúlt évhez képest az eseti gondozásban lévő gyermekek száma növekedett. Az 

együttműködési megállapodásban gondozott gyermekek száma csökkent, a családok száma 

növekedett. Elmondja, hogy ő többször is átolvasta ezt a részt, ennek ellenére nem érti. 

 

Szabó Ágnes tájékoztatja a bizottságot, hogy ez a beszámoló elhangzott már az intézményi 

beszámolónál, amit a bizottság el is fogadott. Elmondja, hogy véleménye szerint az lehet, ami 

értelmezésre szorul, hogy nem minden család kerül eseti gondozásba azok közül, akik egyszer 

megjelennek náluk. Vagyis a jelzések száma magasabb, amíg azon családok száma - akik eseti 

gondozásra szorulnak – csökkent.  

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kéri, ha nincsen több kérdés, akkor 

szavazzanak a beszámoló elfogadásáról. Kéri, aki támogatja, az jelezze. 

 

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: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

30/2022. (V.27.) HATÁROZATA 
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Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi 

ellátásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. 

évi ellátásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról a mellékletek 

szerinti átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület az értékelésről tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát. 

 

Határidő: 2022. május 27. 

Felelős: polgármester 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

3.) Napirendi pont: A 2022. évi pedagógusnapi rendezvényről 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy minden év június első vasárnapján köszöntjük gyermekeink 

oktatóit, a pedagógusokat. Elmondja, hogy a programtervezet a határozati javaslat részét 

képezi. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy véleménye szerint 

szerencsésebb lenne, ha egy időpontban lenne a köszöntés minden pedagógus számára, nem 

pedig két külön időpontban.  Kéri, hogy szavazzanak. Aki támogatja, az jelezze. 

 

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: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

31/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

  

A 2022. évi pedagógusnapi rendezvényről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2022. évi pedagógusnapi rendezvényről szóló határozati javaslatot az alábbiak 

szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  

 

• A köszöntés időpontja: 2022. május 31. (iskolák pedagógusai) 

2022. június 1. (óvodapedagógusok és Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársai) 

• A köszöntés helyszíne: Korona Étterem  

• A köszöntés programja: köszöntő vacsora 

 

2. a Pedagógusnapi költségekre a fedezetet Bicske Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati ünnepségek soron szereplő 

kiadások terhére keret jelleggel br. 500.000,- Ft összegben biztosítja.  

 

3. Javasolja, hogy a pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi közoktatási 

intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást. 

 

Határidő: 2022. június 5. 

Felelős: polgármester 

 

 

4.) Napirendi pont: Semmelweis-nap előkészítéséről 

(51. sz. előterjesztés) 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a bizottságot, hogy a Semmelweis-nap az egészségügyben és a 

szociális területen dolgozók általános elismerésére szolgál. Elmondja, hogy az előterjesztésben 

szereplő időpont módosítást igényel, tekintettel arra, hogy Polgármester Asszonynak jelezte 

Balogh doktor úr, hogy nekik nem jó ez az időpont. Az új időpont június 23. (csütörtök) 17.00 

óra lenne. Kéri, hogy a bizottság ezzel a módosítással fogadja el a határozati javaslatot.  

 

Sulyokné Guba Judit kéri a bizottság tagjait, hogy ezzel a módosítással fogadják el a 

határozati javaslatot. Kéri, aki támogatja, az jelezze. 

 

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: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

32/2022. (V.27.) HATÁROZATA 

  

Semmelweis-nap előkészítéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Semmelweis-nap előkészítéséről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Semmelweis-nap programját az 

alábbiak szerint fogadja el:   

• Ünnepség időpontja: 2022.06.23. 17:00 óra 

Ünnepség helyszíne: Korona Étterem (Pizzéria) 

• Ünnepség programja:  

Bicske város 2022. évi Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetések átadása 

 

2. a Semmelweis-napi program költségeire Bicske Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében szereplő állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére 

500.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel. 

 

 

Határidő:  2022. július 1. 

Felelős:  polgármester 

 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a bizottsági tagok munkáját és a nyilvános ülést 9.23 órakor 

bezárja. 

 

 

K.m.f 

 

 

 Sulyokné Guba Judit  Dr. Lovasné Báder Katalin 

  Humánerőforrások Bizottság elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 


