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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. október 14. (péntek) 9:13 óra  

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit    bizottság elnöke 

Balázs Péter     bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin   bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta  bizottsági tag  

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Varga Györgyné    bizottsági tag (igazoltan távol) 

 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor   jegyző 

Molnár Enikő   Pénzügyi- és Költségvetési Iroda vezetője 

Schulman Izabella   ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető 

Zimmermann Borbála szociális ügyintéző 

Patkóné Bátori Erzsébet BVÓ Intézményvezető 

 

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

ülésen. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra és 4 fővel 

határozatképesek. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Némethné Horváth Nikolettát. Kéri, aki 

elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, 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 

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

43/2022. (X.14.) HATÁROZATA 

 

A 2022. október 14. napján megtartott rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének megválasztásáról 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága  

Némethné Horváth Nikolettát megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

Határidő: 2022. október 14. 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

44/2022. (X.14.) HATÁROZATA 

 

A 2022. október 14. napján megtartott rendes, nyilvános ülés napirendjének 

elfogadásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2022. október 14. napi rendes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Bicske Városi Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

(150. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői (magasabb 

vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 

(130. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(116. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bejelentések 

 

 

Határidő: 2022. október 14. 

Felelős: elnök 
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1.) Napirendi pont: A Bicske Városi Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy intézményvezető asszony elküldte az óvoda munkatervét, 

amelyről az SzMSz rendelkezései alapján a bizottság – mint fenntartó - átruházott hatáskörben 

dönt. A munkatervet az előterjesztés tartalmazza. 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi az intézményvezetőt ki szeretné-e 

egészíteni a leírtakat. 

 

Patkóné Bátori Erzsébet elmondja, hogy úgy gondolja mindent részletesen tartalmaz a 

munkaterv. Egyedül a téli szünet hosszúságának időtartama kérdéses még, ha ebben változás 

történne, akkor természetesen ők is ehhez igazodnak. Tájékoztatásul elmondja, hogy évek óta 

nem volt példa arra, hogy a téli szünet ideje alatt ügyeleti jelleggel lettek volna gyermekek az 

óvodában, bízik benne, hogy ez az idei évben sem fog változni. 

 

Sulyokné Guba Judit kérdezi a bizottság tagjaitól van-e kérdésük a leírtakkal, elmondottakkal 

kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, kéri, hogy szavazzanak a munkaterv elfogadásáról. 

Kéri, aki támogatja, 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 

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

45/2022. (X.14.) HATÁROZATA 

 

A Bicske Városi Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott 

hatáskörben, véleményezési jogkörében eljárva a Bicske Városi Óvoda 2022/2023-as nevelési 

évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért. 
 

 

Határidő: 2022. október 14. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

2.) Napirendi pont: Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 
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Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a Kjt. alapján az 5 éves határozott 

időtartama intézményvezető úrnak 2023. január végével lejár, ezért szükséges az új pályázati 

kiírás előkészítése. A pályázati felhívást az előterjesztés melléklete tartalmazza. Elmondja, 

hogy a pályázat kiírásával egyidejűleg gondoskodni kell a pályázók meghallgatását végző eseti 

bizottság létrehozásáról is. Tekintettel arra, hogy az SzMSz-ben a sporttal kapcsolatos 

feladatkörök a Humánerőforrások Bizottság hatáskörét képezik, ezért úgy készült el a határozati 

javaslat, hogy az eseti bizottság tagjait a Humánerőforrások Bizottság tagjai alkotnák. 

 

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

kérdése, észrevétele. Ha nincsen, kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Kéri, aki 

támogatja, 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 

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

46/2022. (X.14.) HATÁROZATA 

 

Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető intézményvezetői (magasabb 

vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről szóló határozati 

javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a fenntartásában működő Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 

intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására pályázatot ír ki és tesz 

közzé a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti tartalommal, 

2. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése 

alapján eseti bizottságot hoz létre, amelynek tagjai: 

a. Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság Elnöke 

b. Balázs Péter a Humánerőforrások Bizottság tagja 

c. Varga Györgyné a Humánerőforrások Bizottság tagja 

d. Dr. Lovasné Báder Katalin a Humánerőforrások Bizottság tagja 

e. Némethné Horváth Nikoletta a Humánerőforrások Bizottság tagja 

 

 

Határidő: 2022.10.20. 

Felelős: polgármester 
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3.) Napirendi pont: A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 

13/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a rendeletmódosítás fő célja az az volt, hogy az ápolási díj 

számszerűsítve szerepelt a hatályos rendeletben, a módosítást követően már nem szerepelne 

meghatározott összeg, hanem csak egy rugalmas hivatkozást tartalmazna a költségvetési 

törvényre. Ha módosul a törvényben az ápolási díj összege, akkor a képviselő-testületnek nem 

szükséges minden alkalommal módosítania a rendeletet. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 

jogalkalmazási szempontból is szükséges módosítani a rendelet tanulmányi ösztönző 

támogatásra vonatkozó részét, hiszen sokan elkésnek a benyújtással, így a rendeletmódosítást 

követően a benyújtási határidő 1 hónappal meghosszabbodna. 

 

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

kapcsolatban kérdés, észrevétel. Ha nincsen, akkor kéri, hogy szavazzanak. Aki támogatja, a 

rendeletmódosítást, 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 

 

Az elfogadott döntés: 

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

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

47/2022. (X.14.) HATÁROZATA 

 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018. (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018 (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018 (VIII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) b) 

pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el 
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1. § 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018.(VIII.15.) 

önkormányzati rendelet 12. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(5) Az ápolási díj legmagasabb összege a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-a. 

(6) A települési ápolási támogatásra való jogosultság feltételeit legalább kétévente felül kell 

vizsgálni. Amennyiben a települési ápolási támogatás feltételei megváltoznak, úgy a 

jogosultságokat haladéktalanul felül kell vizsgálni. Amennyiben a szociális hatáskört gyakorló 

szerv a felülvizsgálat során megállapítja, hogy a támogatásban részesülő nem felel meg a 

jogosultsági feltételeknek, a szociális hatáskört gyakorló szerv a támogatásban részesülőt a 

további támogatásból kizárja.” 

2. § 

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásról szóló 13/2018.(VIII.15.) 

önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdésében a „július” szövegrészek helyébe az „augusztus” 

szöveg lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 

 

 Bálint Istvánné               Fritz Gábor 

 polgármester                   jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

Határidő: 2022.10.20. 

Felelős: polgármester 

 

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a bizottsági tagok munkáját, a nyilvános ülést 9:28 órakor 

bezárja. 

 

 

K.m.f 

 

 

         Sulyokné Guba Judit                                                  Némethné Horváth Nikoletta 

  Humánerőforrások Bizottság elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 


