
JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2016. január 18. 1400 óra 
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  
Sulyokné Guba Judit elnök 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
Máté János Szilárd bizottsági tag 
 
Hiányzó bizottsági tag: 
Igari Léna bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Bálint Istvánné alpolgármester 
Dr. Bacsádi József aljegyző 
Frtitz Gábor Hatósági Iroda vezető 
Hegedüs Viktória ügyintéző 
Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 
Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgató 
 
 
Dr. Bacsárdi József: levételre javasolja a helyi elismerések alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló napirendet.  
 
Sulyokné Guba Judit: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel 
határozatképes.  Jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Lovasné Báder Katalint javasolja. Levételre 
javasolja a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatot 
elfogadja, jelezze.  
 
A Humánerőforrások Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

1/2016. (I.18.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: 2016. január 18-i, rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról és jegyzőkönyv-
hitelesítő megválasztásáról 
 
A Humánerőforrások Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Lovasné Báder Katalint 
megválasztotta és elfogadta az alábbi napirendet:  
 

1) Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  
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Előterjesztő: polgármester 
2) A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2004. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

3) A Humánerőforrások Bizottságának éves munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 

4) A felnőtt étkezés térítési díjáról (2. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester 

5) A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: polgármester  

6) A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi 
programhoz történő csatlakozásról  
Előterjesztő: polgármester  

7) A 2016. március 15-i ünnepi programról  
Előterjesztő: polgármester  

8) Tájékoztató a 2016. február-márciusában tartandó önkormányzati rendezvények 
előkészítéséről  

9) Képviselői bejelentések 
 
 
1. Napirend 
Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót Molnár Enikőnek.  
 
Molnár Enikő: elég nagy összeggel módosult az előirányzat. Többek között a pályázati 
pénzösszeggel: a KEOP uszodafejlesztési és az iskolák fejlesztésének a pályázatával, 101 
millió forinttal és 150 millió forintos összeggel. Megemlíti, hogy megszűnt a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás és a bankszámla egyenlegét szükséges volt átvezetni az 
önkormányzat bankszámlájára, ez 66.716.306 Ft-ot jelent. Ez nem az önkormányzat pénze, ez 
a tagi önkormányzatok között kerül szétosztásra. A VTKÖT december 31-vel szűnt meg. Az 
állami támogatással emelte még az előirányzatot. A bérkompenzáció, a szociális ágazati 
pótlék, a szociális kiegészítő ágazati pótlék – amely a Kapcsolat Központot érinti, illetve a 
kapott állami támogatásokkal emelkedett az előirányzat. Továbbá más képviselő-testületi 
határozatoknak megfelelően módosul a költségvetés.  
 
Sulyokné Guba Judit: a pénzmaradvány 682 millió forint.  
 
Molnár Enikő: igen. 232.000 Ft-tal kellett megemelni az előirányzatot, mivel a polgármesteri 
hivatalban kevesebb volt betervezve. 599.762.000 Ft-tal emelte meg az előirányzatot 
összesen. 114 millió forint az iparűzési adó a már említett pályázati pénzek mellett. Az 
intézmények működési bevételeivel is emelkedett az előirányzat. A konyha esetében 
4.200.000 Ft-tal kellett megemelni a bevételt, mivel több étkezési térítési díj folyt be, mint 
amennyi be volt tervezve. A plusz a pályázati összegek miatt adódott.  
 
Sulyokné Guba Judit: hozzászólás hiányában kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja 
költségvetés módosítását, jelezze.  
 
Több hozzászólás nem volt.  
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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  
 
Az elfogadott döntés:  
 

2/2016. (I.18.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja Bicske Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének módosítását.  
 
 
2. Napirend 
A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2004. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  

 
Sulyokné Guba Judit átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  

 
Dr. Bacsárdi József: sok embert, sok bérlőt érint a településen a rendelet, ezért 
mindenképpen a gyakorlathoz kívánták igazítani a rendelet rendelkezéseit. Nem kívánnak 
senkit senkit rosszabb helyzetbe hozni. A lehetőségeket próbálták bővíteni. A jelenlegi 
rendelet 2005-ben született. Több szempontból nem felel meg a jelenleg hatályos jogalkotási 
törvénynek és rendeleteknek. Kiemeli a szociális bérlakásokat érintő változásokat. Jelenleg 
Bicskén működik egy olyan intézmény, hogy lakásigénylési névjegyzék. A bizottság minden 
évben június 30-ig dönt a szociális bérlakások igénylésével kapcsolatban úgy, hogy egy 
névjegyzéket állít össze az évközben korábban beérkezett kérelmekkel kapcsolatban. Ez az 
intézmény kikerülne a rendeletből. Nem kötelező helyi rendeletben szabályozni a 
lakásigénylési névjegyzékről szóló rendelkezéseket. Helyette minden üres lakáshoz pályázat 
kerülne kiírásra úgy, mint jelenleg a nem szociális bérlakásokkal kapcsolatban. Jelenleg 
Bicskén nem mozdulnak a szociális bérlakások, aki bekerült jobb esetben bent marad a 
bérlakásban. Sokkal ésszerűbb lenne minden alkalommal megpályáztatni egy üres bérlakást. 
A rendelet-tervezetbe bekerült egy olyan szakasz, mely korábban nem volt: a vállalkozások 
tudnának majd igényelni pályázat útján bérlakást az önkormányzattól. Eddig ezt nem 
szabályozta a helyi rendelet. Ennek az az oka, hogy van igény arra, hogy bérlakásokat 
igényeljenek. Még nincs ilyen bérlakása az önkormányzatnak, de lehet, hogy lesz. Érdemes 
megteremteni az alapjait annak, hogy cégek is tudjanak bérlakásokat igényelni az 
önkormányzattól. Kiemeli, hogy igyekeztek beépíteni a megfelelő ösztönzést azokra a 
személyekre nézve, akik lakbérhátralékkal rendelkeznek az önkormányzattal szemben. 
Amennyiben a lakbérhátralék fennáll, akkor nem kötelező 3 évre szerződést kötni az 
önkormányzatnak, hanem elég 1 éves szerződést kötni. Igyekeztek rugalmasabbá tenni a 
jelenlegi merev rendszert. A rendeletben alapvetően azok a kérdések lettek rendezve, amit a 
lakástörvény előír. Minden egyes „fekete” bekezdés egy-egy rendelkezést tartalmaz a 
lakástörvényből, amit szabályozni kell a helyi önkormányzatnak. A rendelet két körös lesz. 
Januárban a képviselő-testület nem tud dönteni, hiszen először a jegyzőnek ki kell függeszteni 
a rendeletet véleményezésre. Februárban lehetséges dönteni a végleges rendeletről.  
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Sulyokné Guba Judit: nem tudja az anyagot így tárgyalni. 26 oldalas előterjesztést nem tudja 
a bizottság elé tárni, levételét javasolja. Az anyagokat nem találta a bizottsági anyagok között. 
Javasolja, hogy a képviselő-testületi ülést megelőzően rendkívüli bizottsági ülés keretében 
tárgyalják ismételten az előterjesztést.  
 
Bálint Istvánné: a másik két bizottságnak lesz lehetősége arra, hogy ezt megtárgyalja. 
Véleménye szerint január 27-e előtt kellene ülnie a bizottságnak.  
 
Sulyokné Guba Judit: akár a testületi ülés előtt, de előző nap is összeülhet a bizottság. A 
rendkívüli ülés időpontjával kapcsolatban hívni fogja a bizottság tagjait.  
 
 
3. Napirend 
A Humánerőforrások Bizottságának éves munkatervének elfogadásáról 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  

 
Dr. Bacsárdi József kéri a bizottság tagjait, fogadják el a munkatervet. A munkaterv a 
testületi munkaterv alapján készült.   
 
Sulyokné Guba Judit: egy keretről van szó, ami segíti a felkészülést a bizottsági munkában. 
Örül annak, hogy már két hónappal előre tudják a rendezvényeket tárgyalni. 
 
Bálint Istvánné: szeptember 19-re van ütemezve az október 6-i program megtervezése. Nem 
lesz rövid az idő? Rendes ülése a bizottságnak június 20-án van. 
 
Sulyokné Guba Judit: lehet, hogy magát a bizottsági ülést kellene szeptember elejére tenni.  
 
Némethné Horváth Nikoletta: kizártnak tartja, hogy július-augusztus hónapban ne 
találkozzon a bizottság.  
 
Bálint Istvánné: rendkívüli ülések valószínű, hogy lesznek, de itt a munkatervre gondol. 
Javasolja, hogy egy táblázatba kerüljön összefoglalásra, hogy melyik iskola, mikor szerepel, 
és a táblázat kerüljön megküldésre az intézményeknek. Így az intézmények tudják, hogy 
mikor kell fellépniük. Mindenki tud készülni a saját területén.  
 
Sulyokné Guba Judit: az intézmények számára készített tájékoztatóba bele lehetne írni 
azokat a határidőket, amelyeket megállapít a rendelet. Minden olyan dolgot, amit az iskolát 
érinti. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a bizottsági munkatervet az elhangzott 
kiegészítésekkel, jelezze.  
 
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:  
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3/2016. (I.18.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 
 

Tárgy: A Humánerőforrások Bizottság 2016. évi munkatervéről 
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága a 2016. évre vonatkozó 
munkatervét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az 
intézmények fellépésének, műsorának ideje, valamint az egyes határidők kerüljenek egy 
összefoglaló táblázatba feltüntetésre. A táblázat kerüljön megküldésre az intézmények 
számára.  
 
Határidő:  2016. január 18. 
Felelős:  bizottsági elnök 
 
A Humánerőforrások Bizottság 2016. évi munkatervéről szóló határozat 1. melléklete 
 
Időpontok JAVASOLT NAPIRENDEK 
2016. január 18. Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
  A Humánerőforrások Bizottsága éves munkatervének elfogadásáról 
  A kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról 
  A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 20/2005. (IV. 

29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
  2016. március 15-i programmal összefüggő kérdésekről 
2016. február 15. Civil szervezetek részére nyújtott támogatások elszámolásáról 
  A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
  2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
  Kitüntető címek adományozásáról 
2016. március 21. A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
  Tájékoztató a roma referens munkájáról 
2016. április 18. A 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotásáról 
  Tájékoztató a KLIK által fenntartott intézmények működtetéséről (2015) 

és a 16. évi tervekről 
  A Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének 2015 évi beszámolójáról 
  Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát 

érintő feladatairól 
  Tájékoztató a járás – azon belül kiemelten Bicske Város – munkaügyi 

helyzetéről 
  Közalapítványok munkájának és 2015. évi gazdálkodásának áttekintéséről 
  Tájékoztató a Járási Hivatal működéséről, Bicske Város Önkormányzatát 

érintő feladatairól 
  Óvodai beíratással összefüggő hirdetmény közzétételéről 
2016. május 17. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, 

valamint a belső ellenőrzés működéséről 
  Átfogó értékelés Bicske Város Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
  Kitüntető címek adományozásáról 
2016. június 20. Szociális intézményben folyó szakmai munka értékeléséről 
  Bicske Város hosszú távú közművelődési koncepciójának 

felülvizsgálatáról 
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2016.szeptember 
19. 

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi I. 
félévi beszámolója 

  A 2016. október 6-i ünnepi programról 
  A 2016. október 23-i ünnepi programról 
  Kitüntető címek adományozásáról 
2016. október 17. 
és 19. 

Bicske Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

  Adventi adománygyűjtő akció meghirdetéséről  
  Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó program, ünnepség előkészítéséről 
  Iskolai körzethatárok véleményezéséről 
2016. november 
28 és 30 

Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotása 

  Bérleti díjak felülvizsgálatáról 
  Bicske Város Önkormányzata 2017. évi rendezvénytervéről 
  Tájékoztató Bicske környezeti állapotáról 
  Beszámoló a tűz elleni védekezésről 
    
 

 
4. Napirend 
A felnőtt étkezés térítési díjáról  
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  

 
Dr. Bacsárdi József: az előterjesztés már több alkalommal szerepelt a bizottságok előtt. A 
döntési javaslatban kizárólag azt szerették volna kérni, hogy az állami és önkormányzati 
intézmények munkaviszonyban álló dolgozói részére legyen a javaslat 640 Ft-os térítési díj. 
Ennek oka az, hogy adjanak nagyobb teret a konyhának a díjmegállapítás ügyében. Az 
előterjesztés többször volt már a bizottság és a képviselő-testület előtt.  
 
Sulyokné Guba Judit: ha jól érti, arról van szó, hogy összegszerűen rendeletben meg kell 
fogalmazni, hogy mennyi a térítési díj.  
 
Dr. Bacsárdi József: határozatban kell megállapítani. Rendeletben kizárólag a 
gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést lehet szabályozni, ezért csak egy döntést fog 
hozni a testület arról, hogy mekkora díjat szeretne. Mivel önálló intézményük a konyha, ezért 
csak javaslatot tud tenni az önkormányzat a díjra. A konyhának figyelemmel kell lenni arra, 
hogy mennyi az élelmezési díj, mennyi a költsége és abból kell kigazdálkodnia azt, hogyan 
lesz neki rentábilis az étkeztetése. A képviselő-testület csak javasol egy összeget.  
 
Sulyokné Guba Judit: étkezési térítési díjról beszélnek, ami párhuzamosan fel szokott 
merülni, az a kedvezmény kérdése, amit a munkavállalóknak az intézmény adhat. 
Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki  
 
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.  
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A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
 
Az elfogadott döntés:  
 

4/2016. (I.18.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A felnőtt étkezés térítési díjáról  
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a felnőtt 
étkezés térítési díjáról szóló határozatot.  
 
 
5. Napirend 
A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  

 
Dr. Bacsárdi József: a rendeletet hozzá kell igazítani a gyakorlathoz. A különböző feladat- 
ellátási körzeteknek a helyét kell megfelelőbben kijelölni. Ezt a rendeletet nem tudja a 
képviselő-testület jelenleg elfogadni, mivel kétkörös rendeletalkotásról van szó. A rendeletet 
véleményeztetni kell különböző szervekkel.  
 
Sulyokné Guba Judit: van-e valami lényeges eltérés a különböző körzetek között?  
 
Dr. Bacsárdi József: lényeges eltérés nincs. Pontosításról van szó a korábbi rendelethez 
képest.  
 
Bálint Istvánné: hozzáteszi, hogy a körzethatárok rosszul voltak felsorolva.  
 
Sulyokné Guba Judit: hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a 
határozati javaslatot, jelezze. 
 
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:  
 

5/2016. (I.18.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatáról  
 
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága javasolja, hogy a háziorvosi 
körzetek meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület véleményezési eljárás 
lefolytatásra minősítse alkalmasnak. 
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6. Napirend  
A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi 
programhoz történő csatlakozásról  
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit: átadja a szót dr. Bacsárdi Józsefnek.  

 
Dr. Bacsárdi József: ahogyan minden évben az idén is Karcag város alpolgármester asszonya 
meghirdetett egy lehetőséget a legszebb konyhakertek programhoz való csatlakozás 
vonatkozásában. Bicske város korábban is csatlakozott a programhoz. A cél az, hogy az 
otthoni kertgazdálkodást népszerűsítsék a lakosság körében. Amennyiben csatlakozik Bicske 
Város Önkormányzata a programhoz, akkor lehetőség van arra, hogy a legszebb konyhakerttel 
tudjon pályázni Bicske is. Javasolja a programhoz való csatlakozást.  
 
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy Bálint Istvánné tevékenysége által tudott ilyen 
sikeresen kibontakozni Bicskén a program. Tavaly az egyik kategóriában Bicske lett a 
győztes.  
 
Bálint Istvánné: egy bicskei kerttulajdonos Magyarország Legszebb Konyhakertjében 
győztes lett. Baladik Terike a zártkerti zöldséges és gyümölcsös kategóriában, illetve az 
óvodás Mókus csoport is nyert egyéni díjat. Tavaly a Virágözön rendezvény vásárláshoz 
adtak kedvezményt és ezáltal a nevezésre volt lehetőségük a vásárlóknak. Ebből a 
kezdeményezésből jó ötletek születtek. Évente növekszik a résztvevők száma.  
 
Sulyokné Guba Judit: az országos rendszerbe kell regisztrálni. Egy-két hónap múlva jön a 
Virágos Bicske rendezvény. Meg vannak határozva a pénzjutalmak és a bírálók. Augusztus 
15-ig lesznek elbírálva a pályázatok. Célszerű lenne a Virágos Bicske rendezvényt is ehhez a 
programhoz kötni. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a határozati javaslatot, jelezze.   
 
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:  
 

6/2016. (I.18.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi 
programhoz történő csatlakozásról  
 

Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a legszebb 
konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei 2016. évi programhoz történő 
csatlakozásról szóló határozati javaslatot.  
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7. Napirend 
A 2016. március 14-i ünnepi programról  
Előterjesztő: polgármester  

 
Sulyokné Guba Judit: a március 15-i megemlékezés általában próbált alkalmazkodni az 
országos megemlékezés időpontjához. Kialakult, hogy a délelőtti megemlékezéskor mi az, 
ami a legjobban bevált, mi az, ami az ünnep méltóságát legjobban tudja biztosítani, illetve ha 
délutánra esik a megemlékezés, ott milyen hagyományok alakultak ki. Alpolgármester 
Asszonnyal délelőtt egyeztetett, melynek alapján a következőket tudja elmondani. Az időpont 
délután 16 órára esne. Az iskolákkal történt előzetes megbeszélések alapján a Szent László 
Általános Iskola adja az ünnepi műsort. Lehetőség szerint olyan tartalmú műsort állítanak 
össze a gyerekek, ahol a bicskei helytörténeti események megjelennek. Ezért indokolt, hogy a 
helyszín idén a Batthyány Kastélyban legyen. Népszerű volt a fáklyás menet. Javasolja, hogy 
a Batthyány Kastélytól a Kossuth szoborig, a Kossuth utcán fáklyás menetben vonuljanak a 
koszorúzásra, kisebb kitérőt téve a könyvtár, a művelődési ház és a Botond téren, ahol 
koszorút helyeznének el. Ezután érkeznének meg a Kossuth szoborhoz, ahol az ünnepi 
koszorúzásra kerülne sor. Kér javaslatot arra, hogy mi az, ami hangulatossá tenné az ünnepi 
menetet. A fúvószenekar felkérését javasolja. Narrátornak Stefanitsné Janek Rékát javasolja. 
Ünnepi szónoknak Bálint Istvánnét javasolja. A fáklyás menettel kapcsolatban kéri Nagyné 
Szita Erzsébet segítségét.  
 
Nagyné Szita Erzsébet: úgy emlékszik, hogy 100 darab, 45 perces fáklyát rendeltek tavaly.  
 
Dr. Bacsárdi József: februárban kerül napirendre a költségvetés, amit elfogad a testület az 
lett betervezve azon a soron.  
 
Sulyokné Guba Judit: 250.000 Ft-ot javasol keretjelleggel a lebonyolításra. A Vértes Lovas 
Egyesület felkérését javasolja. Meg kell kérdezni, hogy mit tudnak nyújtani. A művelődési 
ház járjon utána a költségeknek. Egy 10 percnél nem hosszabb, huszáros műsorra gondol.  

 
Bálint Istvánné: kéri Nagyné Szita Erzsébetet, hogy a Vértes Lovas Egyesület 
műsorlehetőségit kérdezze meg.  
 
Sulyokné Guba Judit: a művelődési központot kérik fel az előkészületek lebonyolítására. A 
2015. évi pénzmaradvány terhére tervezzenek?  
 
Dr. Bacsárdi József: nemmel válaszol. Az ünnepség idejére már lesz elfogadott költségvetés.  
 
Sulyokné Guba Judit: a 2016. évi költségvetésben a rendezvények, állami ünnepek terhére 
kerüljön betervezésre keretjelleggel 250.000 Ft a lebonyolításra. A Tűzoltóságot, a Fúvós 
Zenekart fel kell kérni.  
 
Bálint Istvánné: kéri, hogy a január 27-i képviselő-testületi ülésre készüljön el a plakát és a 
meghívó tervezet. Február vége felé már lehet postázni a meghívókat. 350 db meghívó 
elkészítését javasolja.  
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Sulyokné Guba Judit: 40 db plakát, 3 db óriásplakát és 350 db meghívó elkészítését 
javasolja. Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja a határozatot, 
jelezze.  
 
 
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:  
 

7/2016. (I.18.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: A 2016. március 14-i ünnepi programról  
 
A Humánerőforrások Bizottság az alábbiak szerint kiegészítve javasolja elfogadásra a 2016. 
március 15-i ünnepi programról szóló határozatot:  

- Helyszín: Batthyány Kastély Díszterem 
- Időpont: 2016. március 15. du. 16 óra 
- Narrátor: Janek Réka 
- Ünnepi köszöntő: Bálint Istvánné 
- Ünnepi műsort előadja: Szent László Általános Iskola 
- Az ünnepi műsor lebonyolításában a Fúvószenekar működjön közre. 
- Koszorúzás: több helyszínen és a Kossuth Szobornál 
- A lebonyolításra a 2016. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre a rendezvények, 

állami ünnepek terhére 250.000 Ft keretjelleggel.  
- 40 db plakát, 2 vagy 3 db óriásplakát és 350 db meghívó készüljön.  

 
 

8. Napirend 
Tájékoztató a 2016. február-márciusában tartandó önkormányzati rendezvények 
előkészítéséről (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: polgármester  
 
Sulyokné Guba Judit: elmondja, hogy szóbeli tájékoztatást kért a bizottság. Átadja a szót 
Nagyné Szita Erzsébetnek.   

 
Nagyné Szita Erzsébet: az önkormányzati rendezvényekről kevésbé tud beszámolni. 
Megköszöni mindenki együttműködését az Adventi vásárral kapcsolatban. Az intézményekkel 
kapcsolatban elmondja, hogy több sikernek is örülhetnek. Decemberben tudták meg, hogy két 
tábori pályázat is nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól 200-200 ezer forintot. A filmes 
alkotótábor és a kézműves tábor nyert. Szintén decemberben tudták meg, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alaptól 2 millió forintot nyertek a Bicskei Napok megrendezésére. A mai napon 
kapta meg a minisztériumtól a hivatalos meghívót, mely a minősített közművelődési 
intézmény cím átadásáról szól. A januári programokból a bérletes sorozatokat emeli ki. 
Minden sorozatnak lesz még előadása. Február elejéig a különböző farsangi programok 
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zajlanak. Bicske várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából folytatják a megkezdett 
előadássorozatot. Megjelent a Bicske régen és ma 2016. évi falinaptár. Márciusban a 
legnagyobb rendezvény a március 15-i ünnepség. Át kell gondolni, hogy a fúvószenekarra 
mennyire számítanak az ünnepi műsor részében, mert az utóbbi időben a fúvószenekar az 
akusztika miatt az erkély alatti részen szerepelt. Ezt majd egyeztetni kell a Szent László 
Iskolával is. A nyilvántartásokkal, statisztikákkal, leltározással vannak jelenleg elfoglalva. 
Sok az adminisztrációs feladat. A Bicskei Napokkal kapcsolatban két konkrét programot tud. 
Az egyik az Ismerős Arcok Koncert, a másik a Halász Judit koncert. Szeretnék a Szent 
Mihály Napot is megrendezni.  
 
Bálint Istvánné: hozzáteszi, hogy a Pünkösd utáni első vasárnap lesz a Bicskei Búcsú. 
Valószínű, hogy a rendezvény a Bicske Szíve Parkban kerül megrendezésre. A megyenap egy 
szombati napra esik, remélhetőleg a kastélyban kerül megrendezésre. Zsúfolt lesz az idei év. 
Tusnádfürdővel 10 éves lesz az idén a testvérvárosi kapcsolat.  
 
Sulyokné Guba Judit: javasolja, hogy a helyi értékek jelenjenek meg a rendezvényekhez 
csatlakozóan. A városi jubileumokhoz, helytörténetekhez kapcsolódóan egyeztessenek. 
Megjelenési helyet szeretne az Értéktár Bizottság számára. Minden olyan megjelenési 
lehetőséget szeretne megragadni, amit a művelődési ház kínál, de bármi más lehetőséget is, 
ami a városban történik. Gratulál a minősítéshez. Hozzászólás hiányában, kéri a bizottság 
tagjait, aki a 2016. február-márciusában tartandó önkormányzati rendezvények előkészítéséről 
szóló előterjesztést elfogadja, jelezze. 
 
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:  
 

8/2016. (I.18.) Humánerőforrások Bizottság 
Határozat 

 
Tárgy: Tájékoztató a 2016. február-márciusában tartandó önkormányzati 
rendezvények előkészítéséről  
 
A Humánerőforrások Bizottság elfogadja a 2016. február-márciusában tartandó 
önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló szóbeli tájékoztatót.  

 
9. Napirend 
Képviselői bejelentések 
 
Képviselői bejelentések nem történtek.  
 
 
Sulyokné Guba Judit: megköszöni a munkát és a bizottság nyílt ülését 15.10 órakor bezárja.  
 
 

Kmf. 
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   Sulyokné Guba Judit     Dr. Lovasné Báder Katalin 
a Humánerőforrások Bizottság elnöke        jegyzőkönyv-hitelesítő 
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