
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Humánerőforrások Bizottság  

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja: 2015. március 16. 14.00 óra 
 
Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 
Sulyokné Guba Judit elnök 
Igari Léna bizottsági tag 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
Máté János Szilárd bizottsági tag 
 
Távollévő: 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
Dr. Révész Zoltán jegyző (tanácskozási joggal) 
Ádámné Bacsó Erika Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Molnár Enikő költségvetési ügyintéző 
Horváth Zsanett ügyintéző 
Stefanitsné Janek Réka médiareferens 
Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ ig.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszönti a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv-hitelesítőre, Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag személyében. Kéri a 
bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét támogatja, jelezze!  
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az alábbi 
határozatot: 
 

31/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal Dr. Lovasné Báder Katalin 
bizottsági tag személyét megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek.  
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke javaslatot tesz a 
napirendekre, azzal, hogy a meghívóban szereplő 2-es és 6-os számú napirendet a Bizottság 
ne tárgyalja. A Művelődési Központ jelenlévő igazgatójára való tekintettel első napirendként 
az 512. számú előterjesztés, második napirendként a 925. számú előterjesztés tárgyalását 
javasolja. 
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A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta a napirendet: 
 

32/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadta az alábbi napirendet: 
 
1) A 2015. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: Polgármester 
 
2)  A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról, 
valamint 2015. évi munkatervéről 
Előterjesztő: Polgármester 
 
3) Bicske Város Önkormányzata és intézményei közötti munkamegosztási 
megállapodások jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
4) A Humánerőforrások Bizottság 2015. évi munkatervéről  
Előterjesztő: Polgármester 
5) A 2015/2016-os nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról  
Előterjesztő: Polgármester 
6) „Virágos Bicske” pályázat kiírásáról  
Előterjesztő: Polgármester 
7) Tájékoztató a roma referens munkájáról  
Előterjesztő: Polgármester 
 
8) A 2015. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: Polgármester 
 
9) A „bicskei cigányságért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 
10) Bicske Város Sportjáért Közalapítvány alapító okirat módosításáról  
Előterjesztő: Polgármester 
 
11) Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány alapító okirat módosításáról  
Előterjesztő: Polgármester 
 
12) Bejelentések 
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1. Napirend 
512. számú előterjesztés 
A 2015. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: Polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri Dr. Révész 
Zoltán jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző ismerteti az előterjesztést. Kéri, hogy Nagyné Szita Erzsébet 
intézményvezető ismertesse részletesen a programtervezetet.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető szeretettel köszönti a bizottság tagjait. Elmondja, 
hogy a Bicskei Napok programsorozat váza már összeállt, de még rengeteg egyeztetni, 
szervezni való feladat van. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy minden évben megkeresik a 
Művelődési Központot abból a célból, hogy csatlakozzanak a rendezvénysorozathoz. Vannak 
még olyan partnereik, akik idáig nem jelentkeztek, de véleménye szerint az elkövetkezendő 
két hétben jelentkezni fognak, pl.: a Babtista egyház gyermekprogramokkal szokott 
csatlakozni a Bicskei Napokhoz, illetve a Hit Gyülekezete is minden évben csatlakozik a 
programsorozathoz. Ebben az évben is számos kiállítást terveznek. Első alkalommal a 
Városháza aulájában is kiállítást nyitnak, a Bicske – Altshausen testvérvárosi kapcsolat 20. 
évfordulója alkalmából. A kiállításokon kívül számos program lesz. A Bicskei Napokat 
csütörtökön nyitják meg. A program sorozat keretében könyvbemutatókra is sor fog kerülni. 
A szabadtéri programok a Bicske Szíve Parkban kerülnek megrendezésre, a technikai 
eszközök mozgatása miatt mindenképpen az a célszerű és gazdaságos, ha a programok egy 
helyszínen kerülnek megrendezésre. A BudapestBár zenekar koncertjükön 6 vendégénekessel 
fog műsort adni. Ez majdnem a legnagyobb koncert variációjuk.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag kérdezi, hogy mennyibe kerül a Budapest Bár koncert.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy bruttó 1. 460.500 forintba fog kerülni.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy ez olcsóbb, mint a tavalyi Rúzsa 
Magdi koncert. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 2 millió forint alatt nagykoncertet nagyon 
ritkán vállalnak. A koncertek kiválasztásánál mindig figyelembe veszik a lakosság felöl 
beérkezett igényeket. A Budapest Bár már az elmúlt év során is felmerült, de akkor időpont 
ütközés miatt nem tudták vállalni a fellépést az augusztus 20-i rendezvényen.  
Intézményvezető asszony tájékoztatja a bizottság tagjait arról, hogy megkeresés érkezett 
hozzájuk a Sörbár üzemeltetőjétől, Gudics Mátétól, hogy szeretnénk csatlakozni a Bicskei 
Napokhoz ugyanúgy, ahogy azt az előző üzemeltető is tette. Intézmény vezető asszony 
elmondta, hogy mivel ők közfeladatokat ellátó intézmény, közpénzből gazdálkodnak, így 
magánvállalkozásokat nem támogathatnak. Ha támogatni tudják az intézményt vagy barter 
megállapodást tudnak kötni akkor nyitottak arra, hogy csatlakozzanak a Bicskei Napokhoz. 
Az előző bérlő minden évben 500 adag ebéddel támogatta a Bicskei Napokat, konkrétan a 
városi Sport Napokat. Minden évben a sportolókat vendégül látja egy adag paprikás 
krumplira. Gudics Máté jelezte, hogy szívesen felajánl egy ingyenes koncertet a Gamblers 
zenekarral vagy az augusztus 20-i programokon, vagy a Szent Mihály napi rendezvényen. A 
Homály Sörbárral két rendezvényt szeretnének tartani. Az egyik pénteken este lenne a másik 
szombaton. 22:30 órakor amikor az uszodánál befejeződnek a programok, akkor egy élő 
koncertet szeretnének a Kossuth téren, szombaton pedig egy discot. Intézményvezető asszony 
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elmondja, hogy kérésüket továbbította Polgármester úr felé, mert tudja, hogy az út lezárása a 
Magyar Közúthoz tartozik, de véleménye szerint várospolitikai döntést kíván, hiszen a 
városlakók komfortérzetét zavarhatják a rendezvények. Jelzi a bizottság felé, hogy még nem 
sikerült a kérdésről Polgármester Úrral a kérdésről egyeztetni. Alpolgármester asszonyt 
kérdezi, hogy vannak-e információi.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy Polgármester úr támogatja Gudics Mátéék 
kezdeményezését, de nyilván nem lesz akit kellemetlenül érint, hiszen pénteken és szombaton 
este is egymás után zavarni fogja a lakosságot.  
 
Máté János képviselő, bizottsági tag azt kérdezi, hogy a rendezvényeknek van-e 
meghatározott időkorlát?  
 
Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy 10:30 órakor kezdődik de továbbit nem tud. 
Véleménye szerint maximum hajnali 3:00 óráig lenne szabad engedélyezni.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető véleménye szerint a pénteki rendezvénynek nem is 
igényel ilyen hosszú időtartamot, hiszen egy élő koncertről van szó.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke szerint van egy 
olyan oldala is a dolognak, hogy ha az uszodánál elkezdődik egy nagy koncert akkor a 
természetes kifutása mégis csak az lenne, hogy akik a koncerten részt vettek, azok utána ott 
tudnak maradni kicsit beszélgetni, ellazulni. Kicsit erőltetettnek érzi a péntek estét.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag véleménye szerint Őket inkább az üzleti megfontolások 
vezetik első sorban.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint más az a vendégkör aki 
elmegy a Budapest Bár koncertre. Intézmény vezető asszonyt a kosárlabda versenyről kérdezi.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy az vasárnap lesz és azt a BTC 
szervezi most már. Le kell zárni majd az utat és ő fogja megkérni az engedélyeket hozzá, de 
ha a Sörbár kipakol oda, akkor a lezárást nem lehet megszüntetni szombaton estig. Minden 
évben úgy szokták leváratni, hogy a Spar-nak a forgalmát ne zavarja, a vásárlók megtudják 
közelíteni a boltot.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő, bizottsági tag kéri a bizottság tagjait, hogy 
gondolják végig ezt. Két éjszakát ne aludjanak a környéken élők?  
 
Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy Polgármester úrnak úgyis van egy kérése, 
hogy a bizottság megtárgyalja a Bicskei Napokat, de szeretné, hogy ezt a napirendet újra 
tárgyalnák. Bizottsági elnök asszony, Intézményvezető asszony és Ő még egyeztetnének a 
testvér települési programokról is. A két programról, ami az altshauseniekre és a bicskeiekre 
vonatkozik, a kettőt együtt össze kell dolgozni, hogy ne ütközzenek a programok.  
Vagy Alpolgármester asszony, vagy Intézményvezető asszony elmondja majd Gudicséknak, 
hogy a koncertet egy hét múlva engedélyezik, de ne péntek-szombatra tegyenek rendezvényt, 
mert a környék lakosai nehezen viselnék.  
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Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy megkérdezte Gudics Mátét, hogy 
ha a Képviselő-testület vagy a bizottság azt javasolja, hogy csak egy rendezvény legyen akkor Ő 
melyiket szeretné, és azt mondta, hogy a szombati discot szeretné.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester véleménye szerint akkor a szombatot támogatják, a 
koncertet meg majd máskor megtarthatják, és akkor nem osztja meg az embereket sem, és 
mindenki elmegy a Budapest Bár koncertre.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag kérdezi, hogy a következő napra tervezetett 
koncerteknek hol van a helyszíne.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke tájékoztatja 
Képviselő asszonyt, hogy a Bicske Szíve Parknál, az uszodánál lesznek.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy már korábban tájékoztatta a 
bizottságot arról, hogy az a racionális, hogy ha technikai eszközök miatt egy helyszínen 
kerülnek megrendezésre a saját programok. Az előzőekben említett rendezvények a Sörbár 
szervezésében történnének, ezeknek a technikai feltételeit ők biztosítanák.  
Kéri a bizottság tagjait, hogy kezdjék el tárgyalni a szombati programokat. Véleménye szerint 
ez a csúcspontja a Bicskei Napoknak, hiszen ezen a napon lesz a legtöbb rendezvény. Ezen a 
napon vesznek részt a testvér városi delegáció tagjai is. Intézményvezető asszony felsorolja, 
hogy szombatra milyen programokat terveznek.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke azt kérdezi 
Intézményvezető asszonytól, hogy ha vasárnap lesznek a sport rendezvények, akkor miért 
nem teszik vasárnapra a szombatra tervezett úszóversenyt és az asztali tenisz versenyt is?  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy minden rendezvénynél meg kell 
nézni, hogy milyen humán oldala és technikai oldala van. A sportversenyeknél is van egy 
behatárolt létszám, kb. 20-25 fő, akik a szervezést és a rendezői feladatokat el tudják látni. A 
vasárnapi programokat a BTC le tudja bonyolítani, de a többi programot muszáj volt áttenni 
szombatra mert nincs annyi játékvezető, nincs annyi rendező, hogy párhuzamosan le lehessen 
bonyolítani a játékokat. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy az 
úszóversenyt az úszóoktatók szervezik, külön meg tudják csinálni. A két Batthyányi kupa ami 
esetleg ütközhet, talán a helyszín miatt.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy Vásárhelyi János igazgató úr nem 
tudja elvállalni a sakkverseny mellett, hogy más rendezvény is legyen a kastélyban. Kb. 60-70 
sakkozóra lehet számítani minden évben. 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy 
ettől függetlenül az úszóversenyt ő átrakná vasárnapra.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy itt az eredményhirdetések, az 
oklevelek megírása az ami nagyon sok az úszóversenynél. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 
Bogaras-piknikkel lesz egy időben a Bicske Barátok Egyesület találkozója a Batthyányi 
kastélyban, amikor bemutatják a Kötődéseink című kötet is. Ezt a napot hagyományosan egy 
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főzőversennyel kezdenék, amit anno még a Kertbarátok indítottak el, de már az 
Önkormányzat szervezi.  
10:00 órától tervezik megnyitni a Hagyományőrző börzét, kirakodó vásárt, ahol a különböző 
települések bemutatnák portékáikat, emellett kézműves vásárt is megrendeznek, ahova első 
sorban bicskeieket hívtak.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke azt a javaslatot 
teszi, hogy be kéne vonni a környék kézműveseit is, érdemes lenne egy ténylegesen nagy 
bemutatót szervezni.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy akik önként vállalják a bemutatót 
azok a települések mesterségeket is bemutathatnak. Egy picit tágabb környezetből érkeznek, 
mert Martonvásárról, Zsámbékról, Biatorbágyról és Herceghalomról is érkeznek majd.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag kérdezi, hogy ez a bemutató is a Bicske Szíve Parkban 
kerül megrendezésre és, hogy pontosan hogyan, melyik területen?  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy a terület elrendezése még nem 
fixen kidolgozott terv. Problémák vannak, de igyekszenek megoldani. A legoptimálisabb 
megoldáson dolgoznak a kollegái. A színpad ott lesz, ahol az elmúlt két év során is volt. A 
települések bemutatkozása és a kézműves kirakodó vásár a parkoló két hosszú oldalában lesz. 
A főzőverseny a patak partján lesz. A kísérő programok a játszótér környékére vannak 
tervezve. Standokat az árusításhoz kapnak Mórról és Csákvárról, de sörpadot és sátrakat 
vásárolni is kell a meglévő készlethez.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester kéri Intézményvezető asszonyt, hogy írja össze hány sátorra 
van szüksége pluszban és azt megszerzik.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető köszöni Alpolgármester asszony segítségét.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag kérdezi, hogy a kiállítók részéről ennek van-e költsége. 
Fizetnek-e az árusok bérleti díjat? 
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy bérleti díjat nem szoktak kérni, 
mert névre szólóan, személy szerint keresik fel az árusokat, meghívásos alapon jönnek árulni 
és a bevételük nem olyan nagy ezeken a rendezvényeken, hogy megérné nekik úgy eljönni, 
hogy még bérleti díjat is fizessenek.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke jelzi, hogy 
régebben volt már szó arról, hogy a Bicskei Gazdasági Szervezet készít a város számára 
árusító standokat.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Bicskei Gazdasági 
Szervezetnek most nagyon sok a munkája és biztosan nem tudják legyártani a standokat, de 
reménykedik benne, hogy augusztus 20-ára már el tudják készíteni.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag elmondja, hogy véleménye szerint ha ezeken a 
rendezvényeken sikerülne kialakítani egy brandet akkor a jövőben lehetne profitálni is az 
árusításból.  
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Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető folytatja a programok ismertetését, felsorolja a 
színpadi programokat és a színpad mellett megtekinthető bemutatókat.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kéri 
Intézményvezető asszonyt, hogy a vendégvárónál ne csak a Szent László Általános Iskolát 
vonják be, hanem a többi intézményre is terjesszék ki a kérést.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető javasolja, hogy inkább az amatőr csoportokat a 
délelőtti programokon szerepeltessék.  
 
Máté János Szilárd képviselő, bizottsági tag: arról kérdezi Intézményvezető asszonyt, hogy 
Erlein Judit és Vaczula Gabriella mennyi pénzért vállalják a fellépést.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy egész szerény összeg. 10.000-
12.000 forintról van szó, majd tovább ismerteti a színpadi műsort, az után a kísérő 
programokat. Kéri, hogy a kispályás futball tornához Polgármester úr legyen segítségükre a 
tereprendezéshez. Elmondja, hogy vasárnap kerül megrendezésre a városi sportnap, felsorolja 
a megrendezni kívánt sport eseményeket.  
A Bicskei Napokat családi programmal zárnák. Elindítanának egy új kezdeményezést amivel 
a Rétyi Napokon látott, ami egy 1 órás kisállat kiállítás. Összegzésül elmondja, hogy a 
szombati nap inkább hagyományosabb nap, a vasárnap pedig inkább egy családi programos 
nap, amit az Alma Együttes koncertjével zárnak.  
A Bicskei Napok előtt kerül megrendezésre a Virágözön, amit hagyományosan mindig 
kedden szoktak megrendezni, a szervezők gondolkoznak itt még virágkötészeti programon is.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
Virágözön összekapcsolódott tavaly is a Virágos Bicske pályázat kiírásával, lehet hogy egy 
ünnepélyes megnyitót a pályázat elindítására akkorra kéne időzíteni. Ezt csak jelzés értékkel 
mondta. Megadja a szót Dr. Révész Zoltán jegyző úrnak.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző az iránt érdeklődik, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban milyen 
feladatok hárulnak a hivatalra. Van-e valami feladatterv ami tartalmazza az adott napi 
program előkészítésének, lefolytatásának felelőseit.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető tájékoztatja Jegyző urat, hogy feladat terv van, de 
felelős listát nem készített, de mindent ők tartanak kézbe. Amit az Önkormányzattól kért 
segítséget, az a főzőversen lebonyolítása. Hús beszerzése és az oklevelek előállítása.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester arról kérdezi Intézményvezető asszonyt, hogy a főzőverseny 
lebonyolítását úgy szeretné-e kérni, ahogyan azt augusztus 20-án tették. 
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető ugyanúgy szeretné kérni.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző kérdezi, hogy civilek szoktak-e segíteni a főzésben és, hogy a 
delegáció tagjainak az étkezése a szálláshelyeken lesz-e megoldva vagy hogyan?  
 
Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy a reggelit általában mindig a szállásadó 
helyen biztosítják. A napközbeni étkezés pedig a program függvénye, de ennek pontos 
menetéről még egyeztetés szükséges  
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Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy még egy feladata van a Hivatalnak, 
az pedig a születésfa okleveleinek elkészítése.   
 
Dr. Révész Zoltán jegyző azt kéri, hogy ha a feladatterve elkészül akkor abból a Hivatalba is 
küldjenek egy példányt, hogy tudjanak készülni a feladatokra, nem szeretné, hogy valami 
rajtuk múlna. Arról kérdezi Intézményvezető asszonyt, hogy vendéglátósok vannak-e a 
rendezvényen.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető tájékoztatja, hogy a Tanuszodának van egy büféje, 
aminek Széplaki Árpád az üzemeltetője, aki a város kemencéjét is üzemelteti.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő, bizottsági tag szerint lehet, hogy kevés az egy stand.  
 
Bálint Istvánné alpolgármester elmondja, hogy eddig nem volt fennakadás, eddig is elbírta 
az egy büfé a forgalmat.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető tájékoztatja a bizottságot arról, hogy azért kapja 
meg a lehetőséget az árusításra, mert a következő napon 500 adag paprikás krumplit biztosít a 
sport napra.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző azt kérdezi, hogy vásárosok egyáltalán nem szoktak jönni a 
rendezvényre? Mert látta és beszéltek is róla, hogy lenne egy kirakodó vásár, de nem tudja, 
hogy olyan vásárosok szoktak-e jönni akik esetleg helypénzért árulnának.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető tájékoztatja, hogy nem szoktak helypénzt kérni. 
Minden ilyen szolgáltató bicskei. Általában egy termékből, vagy egy szolgáltatás típusból egy 
félét szoktak beengedni a rendezvényre.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző azt kérdezi, hogy a vasárnapi programoknál istentisztelettel vagy 
misével nem ütközik-e a program.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy nem okoz ez problémát.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző észrevételezi, hogy a táblázatban, amit kapott, ki vannak hagyva a 
személyi jellegű kiadások. Szerepel a dologi kiadásnál a rendezvény őrzése illetve éjjeli őr 
díja is. Erre a költségvetésben nem terveztek és ha ebben a formában hagyja jóvá a Képviselő-
testület a határozatot, akkor ebben nem szerepel erre forrás, azonban egy másik 
előterjesztésben olvasta, hogy a Polgárőrök szerepet vállalnak a különböző rendezvények 
lebonyolításában. 
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy minden képen szeretnék kérni a 
Polgárőrök segítségét kérni. Első sorban a közlekedés koordinálásával lesznek elfoglalva. A 
fellépők személyi biztonságát külön vállalkozóval szokták megoldani. Az éjjeli őrzést is 
muszáj megoldaniuk, ennek egy részét a Polgárőrök el szokták vállalni, de szükséges egy 
külön éjjeli őr alkalmazására is. Más rendezvényeken már jártak pórul, ezért van rá szükség.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy azért hívta rá külön a figyelmet, mert jelen 
pillanatban nem biztosít a határozati javaslat erre forrást, de lehet azt mondani, hogy ezeket a 
feladatokat a két Polgárőrséggel kívánják elvégeztetni.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető kérdezi, hogy mi a határozati javaslat, mert nem 
tudja.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző tájékoztatja, hogy 4 millió forint plusz a 700 ezer forint, de ezek a 
költségek úgy jönnek össze, hogy ez nincs bele számolva, mert az átküldött táblázatban 
nincsenek kitöltve ezek a sorok a kiadásnál.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető kérdezi, hogy mindkét Polgárőrség működik-e, 
hogy rájuk is számíthatnak-e.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy 
nemrég lettek bejegyezve.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző kérdezi Intézményvezető asszonyt arról, hogy a rendőrség, 
tűzoltóság felé ki jelzi a rendezvényt, ki kéri ki az engedélyeket.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető tájékoztatja, hogy Ők intézik. Elmondja, hogy a 
Bicskei Napok az intézménynek egy önként vállalt szakmai feladatrésze.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző megjegyzi, hogy ennek a feladatnak a Művelődési Központban 
van a helye.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető egyet ért ezzel, ezért is van csak a főzőversen és a 
születésfájának oklevele a Hivatal feladatkörébe átrakva.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző úgy gondolja, hogy azért is van ilyen közművelődési 
intézményünk, hogy ezek egy kézben legyenek összefogva. Azért kérdezi Intézményvezető 
asszonyt a teendőkről, hogy időben értesüljenek arról, hogy milyen feladatok hárulnak rá.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kérdezi a bizottság 
tagjait, hogy van-e további kérdésük?  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag jelzi, hogy a költségvetéssel kapcsolatban van néhány 
kérdése. A programból nem derült ki számára, hogy a népi játszótér mit takar.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy a népi játszótárházak a 
hagyományos népi játékok, amivel az elmúlt évek során már találkozhatott a közönség. 
Szabadtéri játékok amikkel a gyerekek játszhatnak.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag kérdezi, hogy ennek van-e valami bérleti díja? 
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy természetesen van bérleti díja és 
játékmesterek, animátorok akik játszanak a gyerekekkel. Ott is a biztonságra figyelni kell.  
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Igari Léna képviselő, bizottsági tag jelzi, hogy még két tételt szeretne kérdezni, az egyik a 
kisállat kiállítás díja, illetve a sárkány eregetés. Nem tudja, hogy a kiállításnál az 50 ezres 
tétel szükséges-e.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy oklevelet mindenféle képen 
csináltatni kell és úgy gondolja, hogy azt szabadságot meg kell hagyni maguknak, hogy külön 
díjakat is tudjanak adni.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke javasolja, hogy ezt 
a mozgásteret hagyják meg az intézménynek.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető a sárkányeregetéssel kapcsolatban elmondja, hogy 
a rendezvényre érkezik 2 vagy 3 sárkánykészítő, akik hozzák az alapanyagot. 100 db sárkányt 
tudnak elkészíteni majd a gyerekekkel. Tehát ennek egy része kézműves foglalkozás lesz. A 
foglalkozást vezetőknek van útiköltsége, tisztelet díja és anyag költsége. Véleménye szerint a 
100 sárkány 50 ezer forintért nem nagy összeg, mert ha 100 gyerek tud ott sárkányt röptetni 
az kuriózum.   
 
Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő, bizottsági tag az iránt érdeklődik, hogy van-e terv 
esőnapra.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető álláspontja az, hogy mindenféle képen szeretnék 
megtartani a rendezvényeket. Nyilván ha extrém időjárási viszonyok vannak le kell mondani a 
programot, egyébként törekedni kell arra, hogy a tervezett időben megtartsák.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kérdezi a bizottság 
tagjait, hogy van-e további kérdésük? Kéri, hogy aki a költségvetéssel és a program vázával 
egyet ért amellett, hogy ezt még a testvérvárosi programokkal összhangba kell hozni jelezze.  
 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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:  
 

33/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: A 2015. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. 2015. évi 34. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja, 

2. a programra bruttó 4.000.000,-FT összegig a Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésében biztosított a fedezet, a további 
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költségekre Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a civil 
szervezetek támogatása előirányzata terhére 500.000,- Ft keret összeget biztosít. 

Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: jegyző 
 

 
2. Napirend: 

510. számú előterjesztés: 
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról, valamint 
2015. évi munkatervéről  
Előterjesztő: polgármester 
  
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti a 
napirendi pontot és elmondja, hogy egy részletes beszámolót kaptak kézhez az 
előterjesztéssel. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése Intézményvezető 
asszonyhoz az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag azt a kérdést teszi fel, hogy önkénteseket milyen 
mértékben lehet megmozgatni vagy, hogy tudnak-e ebbe toborozni önkénteseket a munkák 
segítéséhez.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető elmondja, hogy mindenféle képen toboroznak. 
Nekik egy maréknyi csapatuk van és ahhoz kevesen vannak, hogy mindent önállóan 
lebonyolítsanak. Rengeteg a segítőjük, első sorban a civil szervezetek részéről. Kéri, hogy 
tekintse meg a rendezvény tervet, abban látható, hogy számtalan olya programjuk van amit 
akár intézménnyel, akár civil szervezettel közösen bonyolítanak le. Közel 400 rendezvényük 
van, ami jóval meghaladja a költségvetésükben szakmai munkára fordítható pénzügyi részt. 
Ha forintosítani kéne, akkor 10 milliókkal kerülne többe, ha nem a segítőikkel együtt 
rendeznék, szerveznék. Minden intézménnyel, szervezettel nagyon jó az együttműködésük, 
kölcsönösen segítik egymás munkáját. Ezen kívül fogadnak önkénteseket, ha szoros 
értelemben nézi az önkéntes szót, hiszen van egy olyan rendelkezés, hogy az érettségit 
bizonyos óraszám után lehet megszerezni. 3-4 középiskolával már együttműködési 
megállapodásuk is van.   
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke javasolja, hogy a 
nézzenek utána, hogy a hasonló méretű településeken működő művelődési intézményeknek 
milyen bevételük van, milyen százalékban tudnak hozzá tenni a költségvetéshez. Pl.: a 
pályázati forrásokból, a rendezvényekből származó saját bevételekből.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy jó esetben a települések honlapján fent vannak a 
költségvetések, ott meg lehet nézni, hogy adott feladatra mennyit fordít az önkormányzat.  
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető úgy gondolja, hogy ez egy várospolitikai kérdés. 
Általánosságban azt tudja elmondani, hogy egy hasonló nagyságrendű településen 70% - 30% 
az arány, de ebben a pályázatok nincsenek benne. A két TÁMOP-os pályázat 40 millió forint 
plusz bevételt jelentett az intézménynek. Az intézmény első sorban nem a rendezvények miatt 
van, hanem a közösség építése miatt. Úgy gondolja, hogy ez megint csak várospolitikai 
kérdés, hogy mennyire van rákényszerítve az intézményre, hogy bevételt termeljen. Eddig az 
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volt az elvárás az intézményükkel szemben, hogy nem feltétlenül muszáj a bevételes 
programokat előtérbe helyezni. Több olyan program ami eddig fizetős volt, ingyenessé vált az 
elmúlt évek során. Meghatározza a fizetőképes kereslet, ugyanakkor meghatározza az is, hogy 
az intézménynek az esélykiegyenlítő szerepe nagyon nagy. Kisvárosi szinten azért vannak és 
azért működnek, hogy a társadalomnak azok a rétegei is hozzá férjnek a kultúrához, akik 
egyébként azt piaci áron nem tudják megfizetni. Nekik szem előtt kell tartani az 
esélyegyenlőséget. A bevételeket nem igazán tudják növelni.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke kérdezi a 
bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. 
Kéri, hogy támogatólak foglaljanak állást a beszámoló és a munkaterv kapcsán.   

A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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:  
 

34/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi beszámolójáról, 
valamint 2015. évi munkatervéről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének „az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló” 26/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet 51.§ (2) 
bekezdése alapján átruházott hatáskörében jóváhagyja: 

1. a BEMKK 2014. évi tevékenységének összefoglalóját, 

2. a Petőfi Művelődési Központ 2014. évi beszámolóját, 

3. a Nagy Károly Könyvtár 2014. évi beszámolóját, 

4. a Petőfi Művelődési Központ 2015. évi munkatervét, 

5. a Nagy Károly Könyvtár 2015. évi munkatervét, 

6. a 2015. évi rendezvénytervet, 

7. az állandó művelődési közösségeket, programokat, 

8. a Petőfi Művelődési Központ statisztikai adatait, 

9. a Nagy Károly Könyvtár statisztikai adatait. 

Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: jegyző 
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3 Napirend: 
925. számú előterjesztés: 
Bicske Város Önkormányzata és intézményei közötti munkamegosztási megállapodások 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke felkéri dr. Révész 
Zoltán jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Dr. Révész Zoltán jegyző ismerteti az előterjesztést. A múltkori bizottsági ülésen már 
tárgyalták ezt a napirendi pontot és jelezték, hogy újból bizottság elé kell vinni. Azoknál az 
intézményeknél ahol a statisztikai létszám nem éri el a 100 főt, a gazdálkodási feladatokat 
nem láthatják el. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
osztályára integrálódnak azok a kollégák akik ezzel foglalkoztak. Ennek apropóján több 
változtatást is javasoltak az együttműködésekkel kapcsolatban. Próbálnak érvényt szerezni 
annak a jogszabályi előírásnak, hogy lehetőség szerint minél kevesebb készpénzforgalom 
történjen a működés során. Előnyben részesítenek minden készpénzt helyettesítő fizetési 
eszközt. Ez a közművelődési intézményt nem érinti, de a többi intézményben előnyben 
részesítik a csekkes fizetési formákat, bankkártyákat adnak az intézményeknek is, hogy minél 
kevesebb készpénzforgalom legyen az intézmények között. A munkamegosztási 
megállapodásokat minden intézmény vonatkozásában, külön megállapodás tervezetében 
készítették elő. Valamennyi intézményvezetővel személyesen, egyenként egyeztetett a 
pénzügyi irodavezető, amennyiben kellett ő is részt vett ezeken az egyeztetéseken. A változás 
során biztosan lesznek nehézségek, az átállás folyamán, de javasolja, hogy ezt az 
előterjesztést támogassa a bizottság.  
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnökének azt a kérdése, 
hogy a Művelődési ház kapcsán a szervezési munkában ez könnyebbséget, vagy nehézséget 
okoz ez a fajta átszervezés. Nagyon sokszor előszerződéseket kell kötniük, kifizetéseket kell 
intézniük. Ez hogyan fog működni? 
 
Nagyné Szita Erzsébet intézményvezető úgy látja, hogy az ő munkájukba jelentős változást 
nem fog hozni. Mióta integrált intézmény, azóta úgy működnek, hogy nincsen önálló 
gazdasági egységük, hanem eddig is a hivatal látta el a gazdasági feladatokat. Náluk eddig is 
csak a pénzügyi adminisztráció és a pénztár működött. Az egyeztetések során minden 
kérdéses pontot próbáltak úgy alakítani és a belső ellenőrrel úgy egyeztetni, hogy a szakmai 
munkát ne akadályozza. Ez mindig is rendező elv volt, hogy a szakmai munkát ne 
akadályozza semmi. Úgy látja, hogy biztonsággal fognak tudni működni. Eddig is így 
működtek majdnem, azt a változást ami következik rugalmasan fogják tudni megoldani.  
 
Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy a művelődési háznál és a Bicskei Gazdasági 
Szervezetnél a pénztár marad a közintézményeknél, amelyet olyan formában oldottak meg, 
amiről a múltkori döntés rendelkezik, hogy a Polgármesteri Hivatal állományában vannak a 
kollégák, de a munkavégzés az intézményben fog történni. Így egyszerűbb lesz a pénztárak 
működtetése, többi esetben a hivatalban lesz a pénztár.  
Igari Léna képviselő, bizottsági tag azt a kérdést teszi fel, hogy ez mennyiben befolyásolja 
azokat az áldatlan állapotokat, hogy nem volt az intézményeknek internete.  
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Dr. Révész Zoltán jegyző elmondja, hogy ez az állapotot nem fogja megszűntetni, mert 
internet az most sincs. Ez ettől a kérdéstől teljesen független. Tudja, hogy fontos kérdés és 
napi szinten egyeztetnek a szolgáltatóval, hogy megoldódjon a probléma.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnökének javasolja, 
hogy az 5 határozati javaslatot tartalmaz az 5 intézmény vonatkozásában, így egy szavazással 
döntsenek róla.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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:  
 
 

35/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzata és intézményei közötti munkamegosztási 
megállapodások jóváhagyása 
 
1. A Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint a  

• Bicske Városi Óvoda között létrejövő - a gazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó - Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyja. 

• A Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint az Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ között létrejövő - a gazdálkodási 
feladatok ellátására vonatkozó - Munkamegosztási Megállapodást 
jóváhagyja 

• A Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint a Bicskei Gazdasági Szervezet 
között létrejövő - a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó - 
Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyja 

• A Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint a Bicske Városi Konyha között 
létrejövő - a gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó - 
Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyja 

• A Bicskei Polgármesteri Hivatal, valamint a Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár között létrejövő - a gazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó - Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletében szereplő 
Munkamegosztási Megállapodás aláírására. 

 
 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: jegyző 
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4 Napirend: 
508. számú előterjesztés: 
A Humánerőforrások Bizottság 2015. évi munkatervéről  
Előterjesztő: Polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti a 
napirendi pontot. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kiegészítésük, témajavaslatuk az 
előterjesztéshez. Javasolja, hogy az előterjesztést fogadják el, ha időközben változtatásra van 
szükség, akkor újra tárgyalják.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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:  
 
 

36/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: A Humánerőforrások Bizottság 2015. évi munkatervéről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 2015. 
évi munkatervét e határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:  bizottság elnöke 

 
 

 
5 Napirend: 

513. számú előterjesztés: 
A 2015/2016-os nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti a 
napirendi pontot. Kéri, ha nincs hozzászólás akkor szavazzon a bizottság az előterjesztésről.  
 
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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 
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Az elfogadott döntés:  
 
 

37/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: A 2015/2016-os nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének „az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról” szóló 26/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 51.§ (2) 
bekezdése alapján Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága átruházott 
hatáskörben a 2015/2016-es nevelési évre szóló óvodai beíratás időpontját és helyét a 
következők szerint határozza meg: 
 
Óvodai beíratás ideje: 2015. május 4.-5.- 6. (hétfő, kedd, szerda) 8-17 óráig. 
 
Óvodai beíratás helye:             Bicske Városi Óvoda és tagóvodái  Ideje: 
Bicske Városi Óvoda      Bicske, Árpád u. 13.               2015. május 4.  
József Attila utcai tagóvodája    Bicske, József Attila utca 9.              2015. május 5. 
Kakas tagóvodája       Bicske, Rózsa u. 1.                           2015. május 6. 
A lakóhely szerinti felvételi körzet szerint. 
 
Óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:  
 

1. A gyermek,születési anyakönyvi kivonata, 
2. lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
3. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó hatósági igazolványa. 

 
Határidő: 2015. április 1.  
Felelős: jegyző, óvodavezető 

 
 

 
 

6 Napirend: 
1118. számú előterjesztés: 
„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírása  
Előterjesztő: Polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti a 
napirendi pontot. Annyi kiegészítést javasol, hogy a Bicskei Napok keretén belül van egy 
„Virágözön” rendezvény és a tavalyi évben is próbálták összehozni és szeretné újra 
megpróbálni, hogy a „Virágözön” rendezvényen szerveznének egy kertészeti tanácsadást, 
ahol kihirdethetnék a pályázatot, illetve Döme Katával megbeszélni azt, hogy azok akik részt 
vesznek a pályázaton, azok valamilyen vásárlási kedvezményben részesüljenek ezen a 
bizonyos napon. Ezt szeretné összehangolni, illetve javaslatot tesz arra, hogy legyen egy 
olyan munkacsoport amelyben benne van Döme Kata, és Dr. Lovasné Báder Katalin és a 
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Bicskei Gazdasági Szervezet vezetője, Nagy Attila. Ők a szervezési munkákat koordinálnák. 
Természetesen ezt előzetesen velük is egyeztetni kell.  
 
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag azt a javaslatot teszi, hogy május 12-ére van kiírva a 
„Virágözön” rendezvény és május 10-e a Madarak - Fák Napja. Más városokban azt látta, 
hogy az iskolásokat bevonják ezekbe a dolgokba. Ebben az évben erről már lemaradtak, de a 
következő években javasolja az oktatási intézmények bevonását és fogadják örökbe 
Bicskének egy-egy közterét amit ők virágosítanak.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő, bizottsági tag elmondja, hogy volt már ilyen, de neki 
fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban. Szerinte egy gyerek csoportra nem bízhatnak rá 
nagyobb tereket, vagy nagyobb részeket. A virág csak akkor mutat, ha tömegesen van.  
 
Igari Léna képviselő, bizottsági tag véleménye szerint, ha egy-egy ágyást kialakítanak egy-
egy intézményhez rendelve az jó lenne. Egy egységes városkép koncepcióba jól bele lehetne 
illeszteni. Ha lenne egy kertésze a városnak, aki kitalálja, hogy hova mit érdemes ültetni, az 
dobna a városképen.  
 
Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő, bizottsági tag szerint is egy kialakított terv szerint 
kell ültetni.  
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke javasolja, hogy a 
„Virágözön” rendezvény napjára, május 12-ére írják a jelentkezési határidőt. Kéri, hogy az 
adatlapokat és a felhívást a Bicskén működő egyesületeknek juttassák el valamilyen 
formában, hogy ők is tudják népszerűsíteni.  
Kéri, ha nincs hozzászólás, akkor szavazzon a bizottság az előterjesztésről.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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:  
 
 

38/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírása 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. „Bicske a Virágzó Város” címmel meghirdeti a mellékelt pályázatot. 
2. A pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni: 

a. kertes házak előtti közterület, 
b. tömbházak, emeletes házak előtti közterület, 
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c. utcaközösségek, 
d. egyéb közterület. 

 
3. A pályázati kiírásra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete 

virágosítását. 
 

4. A pályázatokat ………………………..-ig a következő Ad-Hoc Bizottság bírálja el: 
a. …………………………………….. 
b. …………………………………….. 
c. …………………………………….. 
d. …………………………………….. 
e. …………………………………….. 
f. …………………………………….. 

 
5. Jelentkezési határidő: 2015. május 12. 

 
6. Jelentkezés módja: pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu 

oldalról, valamint átvehető és benyújtható: 
a. Bicskei Polgármesteri Hivatal 
b. Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és 

tagintézményében, 
 

7. Jutalmazás: 10.000 Forintos vásárlási utalvány 
 

8. Ünnepélyes díjátadó: Kertbarátok őszi rendezvénye 
 

 
9. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság 

következő számában közzéteszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bicske.hu/
http://www.bicske.hu/
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7 Napirend: 
514. számú előterjesztés: 
Tájékoztató a roma referens munkájáról  
Előterjesztő: Polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke elmondja, hogy 
kaptak a Járási Hivatal vezetőjétől egy jellemzést és munka bemutatást Sándor Alíz 
munkájáról. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e a leírtakkal kapcsolatban észrevétele. Úgy 
gondolja, hogy remek dolog, hogy valaki segíti a romákat a hivatali útvesztőkben ügyeik 
intézésénél.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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:  
 
 

39/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: Tájékoztató a roma referens munkájáról  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei 
Járási Hivatala Hivatalvezetője által készített „Tájékoztató a roma referens munkájáról” 
szóló írásban megküldött tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

 
8 Napirend: 

920. számú előterjesztés: 
A 2015. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: Polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti az 
előterjesztést. Elmondja, hogy a búcsú a BTC szervezésében valósul meg. A helybérleti díjak 
a BTC-t illetik. Ez egyfajta önkormányzati támogatás a BTC javára. A határozati javaslat 
pedig ennek engedélyezéséről szól. Helyszínként a Kossuth teret javasolja. Indoklásként azt 
hozza fel, hogy a Kossuth térnél főként intézmények vannak, kevés az állandó itt lakó. Kéri, 
hogy szavazzanak a napirendről.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő 
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt 
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A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Az elfogadott döntés:  
 
 

40/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: A 2015. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 2015. évi Búcsú megrendezésének helyszíneként Bicske, Kossuth teret jelöli ki. 
Ideje: 2015. május 31. 

2. megbízza a Bicskei Torna Clubbot a 2015. évi Búcsú lebonyolításával és a bevételt 
felajánlja a szervezet támogatására.   

3. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei Torna Clubbal kötendő tárgyi szerződés 
aláírására. 
 

 

Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
 

 
 

9 Napirend: 
920. számú előterjesztés: 
A „bicskei cigányságért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti az 
előterjesztést. Kéri, hogy az előterjesztés mellékletében található anyag alapján hozzák meg a 
bizottság tagjai a döntést.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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 
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Az elfogadott döntés:  
 
 

41/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy:: A „bicskei cigányságért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 
 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. „A bicskei cigányságért” Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
 a.) a „közhasznú szervezet” kifejezés helyett az okirat szövegében mindenhol 
 „közalapítvány” szó szerepel 

 b.) az alapító okirat egyéb szövegszerű módosításai: 

 
11./ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a.) Az éves beszámoló elfogadása. 
 

Az éves beszámoló tartalmazza: 
- a számviteli beszámolót 

- a költségvetési támogatás felhasználását 

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást  

- a cél szerinti juttatások kimutatását 

- a központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányza-

tok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerve-

itől kapott támogatás mértékét. 

- a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 

összegét. 

21. A Közalapítvány a Székesfehérvári Törvényszék általi nyilvántartási vételével 

nyerte el jogi személyiségét, közhasznú jogállásának törlésére 2014. június 1. napi 

hatállyal került sor. 

2. Az alapító a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja.  
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3. Az alapító felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Alapító Okirat 
aláírására. 

4. A bírósági nyilvántartási eljárás lefolytatásával megbízza Dr. Kelemen 
Péter ügyvédet. 

Határidő: 2015. …………………... 
Felelős:     Dr. Kelemen Péter ügyvéd 

 
 

 
 

10 Napirend: 
517. számú előterjesztés: 
Bicske Város Sportjáért Közalapítvány alapító okirat módosításáról  
Előterjesztő: Polgármester 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti az 
előterjesztést. Kéri, hogy az előterjesztés mellékletében található anyag alapján hozzák meg a 
bizottság tagjai a döntést.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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 
 
 

42/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Sportjáért Közalapítvány alapító okirat módosításáról  
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. Bicske Város Sportjáért Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztésben foglaltak 
szerint módosítja A Székesfehérvári Törvényszék 20.Pk. 62.638/1998/18. sz. 
végzésére figyelemmel. 

2. a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja.  

3. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. 
4. a bírósági nyilvántartási eljárás lefolytatásával megbízza Dr. Kelemen Péter 

ügyvédet. 
 
 
Határidő: 2015. április 5. 
Felelős:     Dr. Kelemen Péter ügyvéd 
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11 Napirend: 
516. számú előterjesztés: 
Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány alapító okirat módosításáról  
Előterjesztő: Polgármester 
 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke ismerteti az 
előterjesztést. Kéri, hogy az előterjesztés mellékletében található anyag alapján hozzák meg a 
bizottság tagjai a döntést.  
 
A napirendhez több hozzászólás nem volt. 
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 
 
 

43/2015. (III.16.) Humánerőforrások Bizottság  
Határozat 

 
Tárgy: Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló alapító okirat módosításáról  
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány alapító okiratát az 
előterjesztésben foglaltak szerint  módosítja a Székesfehérvári Törvényszék 20. Pk. 
63.887/2004/35.végzésére figyelemmel. 

2. a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja.  

3. felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. 
4. a bírósági nyilvántartási eljárás lefolytatásával megbízza Dr. Kelemen Péter 

ügyvédet. 
 
Határidő: 2015. április 5. 
Felelős:     Dr. Kelemen Péter ügyvéd 
 
 

 
 
Sulyokné Guba Judit képviselő, a Humánerőforrások Bizottság elnöke köszöni a kimerítő 
válaszokat és kérdezi van-e még bejelentés, kérdés? Megállapítja, hogy bejelentés, kérdés 
nem hangzott el. Megköszöni a munkát és a soros, nyílt ülést 16:05 órakor bezárja.  

 
K.m.f. 

 
      Sulyokné Guba Judit      Dr. Lovasné Báder Katalin 
 Humánerőforrások Bizottság elnöke           Humánerőforrások Bizottság tagja 
                jkv. hitelesítő 


