
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. március 21. 1400 óra 

  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Igari Léna bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

 

Hiányzó bizottsági tag: 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Czirkelbach Istvánné ügyintéző 

Dr. Bacsárdi József aljegyző 

Dr. Hekman Tibor ügyintéző 

Fritz Gábor Hatósági Iroda vezető 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Nagyné Szita Erzsébet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár mb. igazgató 

 

Sulyokné Guba Judit: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel 

határozatképes.  Jegyzőkönyv-hitelesítőként Máté János Szilárdot javasolja. A napirendek 

közül a Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdéseket kéri az utolsó pontként tárgyalni. 

Kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott javaslatot támogatja, jelezze.  

 

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

 

28/2016. (III.21.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: 2016. március 21-i, rendes, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról és jegyzőkönyv-

hitelesítő megválasztásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek Máté János Szilárdot 

megválasztotta és elfogadta az alábbi napirendet:  

 

1) A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 
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2) A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

3) Tájékoztató a roma referens munkájáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

4) Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020. évre szóló 

továbbképzési tervéről és 2016. évi beiskolázási tervéről  
Előterjesztő: polgármester 

 

5) Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft. alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

6) Óvodai beíratással összefüggő hirdetmény közzétételéről  
Előterjesztő: polgármesterű 

 

7) Tájékoztató a 2016. április-májusban tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről (szóbeli előterjesztés) 

 

8) A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

9) Képviselői bejelentések 

Előterjesztő: polgármester 
 

 

1. Napirend 

A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: egy komplex rendeletről van szó, amelyjanuárban már volt a képviselő-

testület előtt. Egy-két módosítást kért a Kormányhivatal. A jelenlegi rendelet két rendeletet 

helyettesítene: a lakásokról szóló rendeletet és a lakbérekről szóló rendeletet is. A rendelet több 

ponton változott. Megszűnne a lakásigénylési névjegyzék. A szociális lakásokra is pályázatot 

kell benyújtaniuk az igénylőknek. Ennek oka az, hogy nem mozdult a szociális bérlakások 

igénylőinek a névsora hosszú évek óta, így gyakorlatilag nem volt értelme fenntartani a 

névjegyzéket. A rendeletben a névjegyzék már nem szerepel. A jogosultsági feltételek nem 

változnak. A rendelet alapfelépítése sem változik. Pluszként jelentkezik a piaci jogú bérlakás. 

A helyi vállalkozók így tudnak a saját dolgozóik részére lakást bérelni az önkormányzattól piaci 

alapon. Az előterjesztés mellett található két szerződés minta, melyeket használnak a 

bérlakások esetében.  

 

Sulyokné Guba Judit: a melléklet lenne a pályázati űrlap?  

 

Dr. Bacsárdi József: igennel felel.  

 

Sulyokné Guba Judit: a pályáztatási rendet szimpatikusnak találja. Hogy lesz a folyamat?  
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Dr. Bacsárdi József: ha megürül egy szociális bérlakás, akkor az önkormányzat egy 

hirdetményt fog közzétenni (honlapon, újságban, faliújságon) és akkor lehet pályázni. Az 

igénylő meg is tekintheti a bérlakást, melyről jegyzőkönyvet készítenek. A Humánerőforrások 

Bizottság teszi meg a javaslatokat a képviselő-testületnek.  

 

Igari Léna: a szociális bérlakások esetében van kritériumrendszer, ami alapján oda fogják 

ítélni?  

 

Dr. Bacsárdi József: törvényi feltétel, a rászorultsági elv fog dönteni. A legrászorultabb kapja 

meg a lakást.  

 

Sulyokné Guba Judit: a névjegyzék összeállításánál is a rászorultságot vették figyelembe.  

 

Dr. Bacsárdi József: mérlegelnie kell a bizottságnak majd arról, hogy ki a legrászorultabb.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a rendelet-tervezetet, 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:  

 

29/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet felülvizsgálatáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja a lakások és helyiségek elidegenítéséről 

szóló rendelet-tervezetet. 

 

 

2. Napirend 

A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: idén is a Bicskei Torna Club rendezésében kerül sor a búcsúra. A bevételt 

a BTC kapja meg. Május 22-én lesz a búcsú, helyszíne a bicskei piac lenne. Az 

önkormányzatnak meg kell bíznia a BTC-t.  

 

Sulyokné Guba Judit: a búcsú és a Bicskei Napok egy időpontban lesz. Javasolja, hogy előre 

legyenek kiértesítve az ott élők. 
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Máté János Szilárd: a Bicskei Napok rendezvénysorozat keretében lesz a búcsú. Szerepel 

benne az ünnepi szent mise, de esetleg más felekezeteknek az istentiszteleti alkalmait is bele 

kellene írni. Minden felekezetnek kerüljön bele a kiadványba az istentisztelet alkalmai.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: amiért a Katolikus Egyháznak a szentmiséje szerepel a Bicskei Napok 

programjában annak az az oka, hogy a bicskei napokra esik a búcsú. A Katolikus 

Egyházközség, illetve a Karitas a bicskei búcsú előtti napon mindig kis búcsút szervez. A kis 

búcsú programját és a bicskei napok programját kellett összefésülni. Az egyházközség három 

napos programsorozatát is jelenti, ami pénteken kora este nyílik meg és vasárnap zárul. Így 

került be a programba a szentmise. Nem lát problémát azzal kapcsolatban, hogy más 

felekezeteknek az istentiszteletei is szerepeljenek a programfüzetben.  

 

Sulyokné Guba Judit: a bicskei búcsú szervezése a BTC egy támogatási formája is egyben. 

Kéri a bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslat kerüljön kiegészítésre a 

bicskei lakosok értesítésével, 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:  

 

30/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi búcsú megrendezésével összefüggő kérdésekről  
 

A Humánerőforrások Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a búcsú helyszínének környékén élő bicskei lakosok az 

eseményről az esetleges zajhatások miatt legyenek időben értesítve. 

 

 

3. Napirend 

Tájékoztató a roma referens munkájáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: minden évben visszatérő napirend. A roma referens minden év 

márciusában beszámol a munkájáról.  

 

Sulyokné Guba Judit: a leírtak kimerítően összefoglalják a referens munkáját.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is szoros kapcsolata van 

a referensnek. A Tanodában is szeretik a gyerekek.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja a roma referens munkájáról szóló 

tájékoztatót, jelezze.  
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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:  

 

31/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a roma referens munkájáról  
 

A Humánerőforrások Bizottság a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala 

Hivatalvezetője által készített „Tájékoztató a roma referens munkájáról” szóló írásban 

megküldött tájékoztatást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

 

4. Napirend 

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020. évre szóló továbbképzési 

tervéről és 2016. évi beiskolázási tervéről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: a Humánerőforrások Bizottság jogosult dönteni a képzési tervről és a 

munkatervről. Nem kell tárgyalni a képviselő-testületnek.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: két nagy anyag van a bizottság előtt. Az egyik a továbbképzési terv, 

melyet már a bizottság és a testület is elfogadott. A hét éves továbbképzési tervet tervezni kell. 

Évente visszakerül az anyag a bizottság elé, hiszen mindig történhet változás. Ketten már nem 

szerepelnek a továbbképzési tervben, hiszen nyugdíjba fognak vonulni. Az aktuális 

módosításokat tartalmazza az anyag. A játszóház vezetői képzés nem indult be. Apró 

módosulások történtek. A munkaterv három részből áll: az előző évi munkáról szóló 

beszámolóból, külön-külön tárgyalják a művelődési központ 2016. évi feladatait és külön a 

könyvtár 2016. évi feladatait. Meghatározzák a főbb irányvonalakat. Statisztikát is mellékeltek. 

Jogszabály írja elő a 7 éves továbbképzési terveket. Egy továbbképzésen mindenkinek részt 

kell vennie. A finanszírozást Bicske Város Önkormányzata intézi. Azt, hogy ez később hogyan 

lesz, nem tudja megmondani.  

 

Sulyokné Guba Judit: a pedagógusoknál is van a 7 éves ciklus, ahol krediteket lehet gyűjteni. 

Akkor kell a képviselő-testület elé vinni a beiskolázási tervet, ha a költségvetést érinti a 

beiskolázási terv módosítása.  

 

Dr. Bacsárdi József: ezt az anyagot nem kell a testület elé vinni.  

 

Igari Léna: a művelődési ház felújításával kapcsolatosan csodálkozik rajta, hogy az az 

önkormányzati ingatlanok felújítása közé nem került be.  
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Nagyné Szita Erzsébet: napirenden tartja a város vezetése a felújítást. A többi felújításhoz 

képest ez kisebb munka. Ígéretet kapott, hogy fokozatosan felújításra fog kerülni az épület. 

Bízik abban, hogy megoldódik a felújítás. Havi programfüzetet valószínűleg a jövő évtől 

fognak tudni kiadni, de kísérleti példányszámmal még az idén megjelennek.  

 

Bálint Istvánné: a programfüzettel kapcsolatban megjegyzi, hogy az újságban szeretnének egy 

kulturális oldalt nyitni.  A későbbiekben így a programfüzet nem biztos, hogy szükségessé 

válik. A következő évi költségvetésnél kell átgondolni a lehetőséget. Az újság minden 

háztartásba eljut. 4.200 db postaláda van Bicskén. Költséges lenne ilyen számmal előállítani a 

programfüzetet.  

 

Sulyokné Guba Judit: egy állandó kiállítóhely létrehozása szerepel az anyagban. Jó lenne 

felmérni azokat a bicskei ingatlanokat, ahol az állandó kiállítások megvalósíthatóak.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: a Városi Képtár bezárása óta nincs állandó kiállítóhelye Bicskének. 

Méltatlan körülmények között tárolják a helytörténeti anyagokat. Nincs megoldva az őrzés sem. 

Helyszínként felmerült az Ady Endre utcában lévő volt Csecsemőgondozó épülete. Ezt az 

épületet kicsinek tartja.  

 

Sulyokné Guba Judit: több helyszín is felmerült már.  

 

Bálint Istvánné: sok érték van Bicskén. Sok helyszínről szó volt már. Sok tényező befolyásolja 

a döntést.  

 

Igari Léna: egy fő munkaerőt igényel a helytörténeti kiállítás? 

 

Nagyné Szita Erzsébet: egy napot lenne nyitva a kiállítás. Hasonlóképpen alakulna a 

helytörténeti kiállítás nyitva tartása, mint a környező településeké. Indulásként egy napban 

gondolkodnak. A Városi Képtár hetente két alkalommal volt nyitva. Indulásnak a heti egy 

délutáni nyitva tartás is megfelelő lenne.  

 

Bálint Istvánné: ennek a létesítménynek kell, hogy legyen gazdája.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: igaz, nem kulcsos házra gondolt.  

 

Sulyokné Guba Judit: további 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:  
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32/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

 

 

Tárgy: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munkatervéről, 2014-

2020 évre szóló továbbképzési tervéről és 2016 évi beiskolázási tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Humánerőforrások Bizottsága jóváhagyja Bicskei Egységes 

Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munkatervét és az intézmény 2014-2020 évre szóló 

továbbképzési és a 2016. évi beiskolázási terveit. 

 

Határidő: 2016. március 21. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottságának Elnöke 

 

 

 

5. Napirend 

Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft. alapító okiratának módosításáról  
Előterjesztő: polgármester 

 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: Csörgöl Lajos a Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 

Felügyelő Bizottságának tagja elhunyt, ezért új FB tag megválasztása szükséges.  

 

Bálint Istvánné: Nagyné Szita Erzsébet részéről érkezett javaslat Lajtai Béla személyére. 

 

Sulyokné Guba Judit: Ádámné Bacsó Erika és Döme Lászlóné mellé javasolja Lajtai Bélát a 

felügyelő bizottsági tagnak. Kéri a bizottság tagjait, aki támogatja a 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: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

 

33/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

 

 

Tárgy: Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Kft. alapító okiratának módosításáról  
 

A Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei Üdülőtábor és 

Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását, azzal, hogy Lajtai Bélát javasolja 

a Kft. felügyelő bizottságába megválasztani. 

 

 

 



8 
 

6. Napirend 

Óvodai beíratással összefüggő hirdetmény közzétételéről  

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri dr. Bacsárdi Józsefet az előterjesztés ismertetésére.  

 

Dr. Bacsárdi József: minden évben visszatér a bizottság elé a téma. Márciusban küldte meg az 

óvoda a tervét. A beíratás ideje május 2-4 (hétfő-kedd-szerda) 8-tól 17 óráig mind a három 

helyszínen. Az előterjesztés tartalmazza a beíratás időpontját.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri, hogy a helyi újságba is kerüljön bele az óvodai beiratkozás. 

További hozzászólás hiányában, kéri a bizottság tagjait, aki az elhangzott kiegészítéssel együtt 

támogatja 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:  

 

34/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

 

Tárgy: Óvodai beíratással összefüggő hirdetmény közzétételéről  

 

A Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a 2016-2017-es nevelési évre szóló 

óvodai beiratkozással összefüggő határozat-tervezetet, azzal, hogy a beiratkozásról szóló 

hirdetmény a helyi újságba is kerüljön megjelenésre. 

 

 

7. Napirend 

Tájékoztató a 2016. április-májusban tartandó önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: hozzáteszi, hogy a munkaterv részletesen tartalmazta az önkormányzati 

rendezvényeket. Kéri lépjenek át a következő napirendi pontra.  

 

 

8. Napirend 

A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: a megyenap szombatra van tervezve. A programajánlóban nagyobb 

hangsúlyt kell, hogy kapjon a megyenap. Idén 30 éve, hogy város Bicske. A Bicskei Napok 

programjában jelenjen meg, hogy jubilál a város. Javasolja, hogy az ünnepi megnyitónak legyen 

ez egy tartalma. Két programot javasol megcserélni a csütörtöki és pénteki napon. Péntekre, 

május 20-ra van tervezve a „Múltról mindenkinek” rendezvény az „Én Bicském” rajzpályázat 

és a „Bicske a mi városunk” című városismereti kalandjáték eredményhirdetése, díjátadása – 
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javasolja megcserélni a „Bábok életre kelnek” kiállítással. A „Múltról mindenkinek” című 

rendezvénynek lehetne az a címe, hogy „30 éves Bicske”, így egy élővé varázsolt ünnepség 

lenne. A polgármester megnyitja 17 órakor a rendezvényt, a díjátadások megtörténhetnek. Nem 

tudja, hogy esetleg valamilyen kiállítást tervezzenek-e, ami arra vonatkozik, hogy Bicske 30 

éve város. Ezután tartanának egy pohárköszöntőt. Erre felkérnék Tessely Zoltán országgyűlési 

képviselőt. A mesés est zárná a napot. Csütörtöki napon van meghirdetve a „Virágözön” 

rendezvény. Kéri jelenjen meg, hogy 50%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a „Virágos Bicske” 

pályázat résztvevői.  

 

Bálint Istvánné: csütörtökön a Pajzán Székely Mesés Est – Cifra Székely Mesés Est 

elnevezéssel kerüljön megnevezésre.  

 

Igari Léna: nem biztos, hogy szalonképes a gyerekek szempontjából a történet.  

 

Bálint Istvánné: akkor maradjon a pajzán megnevezés.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: a települések ízei főzőverseny számára kevés információval 

bír.  

 

Bálint Istvánné: tavaly a környékbeli településeknek kerültek megküldésre a rendezvénnyel 

kapcsolatos információk. Tavaly két település érkezett.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: a Hagyományos ízek – ízes hagyományok Pannónia szívében program 

keretében kerül megrendezésre a főzőverseny. Tavaly 2-3 településről hoztak különböző ízeket. 

Bízik abban, hogy évről-évre nagyobb lesz a választék. Több év munkája után már több csapat 

lesz.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: a felhívás zavaros. Ha ezt valaki olvassa, ebből nem derül ki, 

hogy a környékbeli településeket várják, vagy Bicskén, ha bárki kimegy, ott főzhet.  

 

Bálint Istvánné: aki úgy gondolja, hogy kimegy és főz – jöjjön és főzzön. A környékbeli 

településeknek megküldésre kerültek a meghívók.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: ez akkor mindkettő együtt. Ezt nem értette.  

 

Máté János Szilárd: 30 éves lesz Bicske. Tervezik-e valami pl. bögre, toll kiadását? Ha igen, 

akkor esetleg, aki igazolja, hogy 30 éves, a város megajándékozhatná egy tábla csokoládéval. 

A programfüzetbe kerüljön bele más felekezeteknek az istentiszteleti alkalmai is. A 

programfüzetben szerepel: „Hagyományosan a pünkösd utáni első vasárnapon kerül sor a 

bicskei búcsúra. Ezen a napon az egyház bűnbocsánatot hirdet..” –kössék ezt a római katolikus 

egyházhoz. Ezt úgy lehetne, hogy ezen a napon a római katolikus egyház bűnbocsánatot hirdet.  

 

Bálint Istvánné: az egyháztól is érdeklődtek, amire a következő választ kapták: 

hagyományosan a pünkösd utáni első vasárnapon, szentháromság vasárnapján kerül sor a 

bicskei búcsúra, ez a templomunk felszentelési népünnepe, ezért az öröm jegyében telik. Ez 

volt a megfogalmazás.  

 

Máté János Szilárd: vasárnap 10 órakor van a reformátusoknak, az evangélikusoknak szintén 

10 órakor van az istentiszteletük, a baptistáknak is lesz.  
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Bálint Istvánné: minden felekezet istentiszteleti időpontját meg fogják jeleníteni.  

 

Sulyokné Guba Judit: a programban többször megjelenik a katolikus egyház 

programelemekkel. Példaként említi a nyitott templom programot, illetve a Szentháromság 

templom búcsú programot. A Bicskei Napok rendezvénysorozatába a református egyház 

tervez-e valamilyen módon részt venni? 

 

Máté János Szilárd: szívesen részt vesznek bármilyen rendezvénnyel, akár 

orgonahangversennyel. Ha erre nézve van igény a város részéről – szívesen.  

 

Bálint Istvánné: kéri tekintsék át a programot és a képviselő-testületi ülésig tegyék meg a 

javaslataikat Nagyné Szita Erzsébettel egyeztetve.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: többször volt már vasárnap délelőtt zenés istentisztelet. Ekkor nem 

ütközne más programokkal. A vasárnap délelőtti időpontot javasolja.  

 

Sulyokné Guba Judit: hagyják meg a döntés szabadságát.  

 

Bálint Istvánné: az idén a Bicskei Napok és a Bicskei búcsú egy időbe esik.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: a helyszíneket javasolja kiemelni a programban.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: minden napnál megtalálható az elején a rendezvény helyszíne.  

 

Sulyokné Guba Judit: tavaly indult el a katolikus egyház részéről, hogy egész napos 

rendezvénnyel ünnepelje meg a búcsút. Mivel most a két rendezvény egymásba folyik, 

mindenkinek az a jobb, ha nyitott rendezvényként kapcsolódási pontok vannak az események 

között.  

 

Bálint Istvánné: a Bicskei búcsú is erre a vasárnapra esik. Van egy olyan felvetés, hogy nem 

a Kossuth téren, hanem a piac helyszínén kerül megrendezésre a búcsú. A szombati 

sporteseményekkel kapcsolatban elmondja, hogy a helyszíneket át kell beszélni, mert 

valószínűsíthető, hogy parkolási lehetőség lesz a füves területen. Focizzanak a műfüves pályán, 

az kevésbé balesetveszélyes. A BTC-re kerüljenek ki a sportrendezvények. A Vincotech Kft-

vel fog beszélni még a hátsó parkoló esetleges használata miatt. Az árusoknak és a főzőverseny 

résztvevőinek rendszámot leadva lesz lehetőségük behajtani a színpad mögötti területre. 

Kipakolás után kell majd csak kimenni a parkolóba.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: cseréljék fel a kiállítás megnyitót a rajzpályázat eredményhirdetésével.  

 

Sulyokné Guba Judit: polgármester úr mondaná a megnyitó ünnepi beszédet és a megnyitó 

részt pohárköszöntővel és pogácsázással tudnák átvezetni a következő programra.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: megfontolandó, hogy a pedagógusok már nem tudják hozni az 

osztályokat, a szülőknek kell elhozniuk a gyerekeket.  

 

Bálint Istvánné: ha a szülők a pajzán mesék előadást meg akarják nézni, akkor biztosítani kell 

a gyermekek részére egy gyermekelőadást, ahol az egyik kolléga figyelhet rájuk.  
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Sulyokné Guba Judit: a 30 éves városnak az eseményeit, főbb pontjait valami 

fényképkiállításba, vagy újságcikk gyűjteményben javasolja megjeleníteni.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: Bicske története kódexlapokon lesz. Teljesen be vannak már táblázva. 

Bábkiállítás, Bicske története rajzkiállítás is lesz.  

 

Bálint Istvánné: nincs arra lehetőség, hogy a falra kerüljenek a fotórészletek, úgy ahogyan a 

naptár készült. Az előtérben lesz a Bicske története kódexlap. A kisteremben bábkiállítás lesz.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: mozgóképre gondol kivetítővel. Projektorral történő kivetítésre 

gondol. A megnyitó alatt mehetne végig, illetve a pohárköszöntő alatt hang nélkül.  

 

Sulyokné Guba Judit: a Hagyományos ízek – egész napos program. Az újságot úgy kell 

megszerkeszteni, hogy az egyforma súlyú programok érzékelhetők legyenek. Horderejében 

négy lábon áll a Bicskei Nap rendezvénysorozat.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: a megyenappal kapcsolatban még nincs bővebb információja. Ezért 

nem tudja részleteiben hozni.  

 

Bálint Istvánné: a megyenap nem igazán nyilvános rendezvény, mivel nincs nagy tér. A 

Batthyány kastélyban lesz megrendezve az esemény. A csütörtökön 10.20 órakor tartandó 

Nemzeti Bor Maratonnal kapcsolatban elmondja, hogy ez egy országos kezdeményezés, 

melynek Áder János köztársasági elnök a fővédnöke. A futóverseny alkalmával a futók érintik 

azokat a településeket, ahol van borral való tevékenység. Bicske felé a kérés az volt, hogy 

biztosítsák a kísérést. 5-6 főt várnak még, akik kifutnak a futókkal az 1-es útra. Erre vár 

javaslatot. Maximum egy órát fognak Bicskén tölteni, majd mennek tovább.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: egy változás van az anyagban. Pénteken a Ballag már a vén diák 

kiállítás délelőtt 10 órakor kerül megnyitásra a könyvtárban.  

 

Bálint Istvánné: a kiállítás megnyitására Sulyokné Guba Juditot javasolja.  

 

Sulyokné Guba Judit: a programok mögött nem látja a költségvetést.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: az idén azért nem szerepel a költségvetés, mivel rendelkezésre áll a 

fedezet és nem kérnek hozzá plusz forrást.  

 

Bálint Istvánné: ettől eltekintve csak kellene a bizottságnak tudnia, hogy a költségvetés hogyan 

alakul. Kéri a továbbiakban erre figyeljenek oda. Az előterjesztés része a program, a program 

része a költségvetés.  

 

Sulyokné Guba Judit: 4 millió forint van betervezve. 

 

Nagyné Szita Erzsébet: 4 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben és 2 millió forint 

pályázati forrás van.  

 

Sulyokné Guba Judit: 1 millió forint összeg szerepel pluszban a határozati javaslatban.  

 

Bálint Istvánné: kéri, hogy a sztárszakáccsal kapcsolatos költségek kerüljenek ki a 

költségvetésből, nem javasol erre pénzeszközt fordítani. Ez helyi rendezvény. Luxusnak tartja 
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az összeget. Javasolja, hogy az 1 millió forint keretjelleggel kerüljön meghatározásra. A 

Horgászegyesület szeretné, ha az önkormányzat 200.000 Ft-tal támogatná a rendezvényüket.  

 

Némethné Horváth Nikoletta: péntek délelőtt 10 órakor ki fog elmenni a megnyitóra?  

 

Nagyné Szita Erzsébet: a Csokonai Általános Iskolások, a gimnazisták és a nyugdíjas 

pedagógusok a célcsoport.  

 

Bálint Istvánné: a kalandjátékra hogyan történt a hirdetés?  

 

Nagyné Szita Erzsébet: Kun Zoltán a szervezője a programnak, aki megkereste az 

intézményvezetőket és a pedagógusokat.  

 

Bálint Istvánné: kérdezzenek rá, hogyan áll a szervezés. Csak akkor lesz eredménye, ha kicsit 

hathatósabban agitálnak.  

 

Sulyokné Guba Judit: összefoglalja a bizottsági véleményeket. A megnyitó tartalmai elemét 

a 30 éves város Bicske gondolatkör köré javasolja a bizottság szervezni. Megcserélődik a 

bábkiállítás és a rajzpályázat eredményhirdetése. A 30 éves Bicske gondolatkörhöz 

kapcsolódott Máté János Szilárd javaslata valamilyen ajándéktárggyal kapcsolatban. A 

„Virágözön” hirdetési felületen az 50%-os kedvezményt jelenítsék meg. A megnyitóhoz 

kapcsolódóan a felnőtt program kiegészítéseképpen a művelődési házban egy 

gyerekfoglalkoztatót, játszóházat, filmvetítést tegyenek a programba.  

 

Bálint Istvánné: a későbbiekben el kell gondolkodniuk azon, hogy a felnőttek számára hirdetett 

programoknál vegyék figyelembe a gyermekek elhelyezésének lehetőségét.  

 

Nagyné Szita Erzsébet: a baba játszóházat említi.  

 

Sulyokné Guba Judit: a sport programok kerüljenek át a BTC pályára. Minden felekezet 

istentiszteletének időpontja kerüljön bele a programba. A Hagyományos ízek, a Fejér megyei 

nap, a búcsú, illetve a 30 éves Bicske a kommunikációs anyagba egyforma súllyal kerüljenek 

be.  

 

Bálint Istvánné: ez inkább az újságot érinti. A múltról és jelenről vetítés volt még javaslat 

Némethné Horváth Nikolettától.  

 

Igari Léna: a környező települések is kapnak programfüzetet?  

 

Nagyné Szita Erzsébet: többféle plakát lesz és megjelenik a Szuperinfo újságban, illetve 

online.  

 

Bálint Istvánné: a környező települések polgármesterei mindig kapnak újságot. Abban lesz 

benne a programsorozat.  
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Nagyné Szita Erzsébet: a polgármestereknek és a főbb civil szervezeteknek már elküldték a 

levelet.  

 

Bálint Istvánné: a kirakodóvásárokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy azokat az embereket, 

akik tesznek Bicskéért, ne felejtsék el tájékoztatni a vásárról. Azok az embereket, akiket fel 

kellett volna keresni, még nem lettek megkeresve. (kisvállalkozók, kistermelők stb.) 

 

Nagyné Szita Erzsébet: folyamatosan dolgoznak ezen a területen.  

 

Sulyokné Guba Judit: Sztárszakács meghívására a bizottság nem javasol pénzösszeget 

fordítani. Kirakodóvásárról külön értesíteni kell a bicskei kézműveseket. Az elhangzott 

javaslatokkal teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Kéri a bizottság tagjait, aki elfogadja 

a javaslatokat, 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:  

 

35/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi Bicskei Napok szervezésével összefüggő kérdésekről  

 

Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra javasolja a Bicskei Napok szervezésével összefüggő 

kérdésekről szóló határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel:  

- a csütörtöki bábok életre kelnek kiállítás esemény kerüljön megcserélésre a pénteki: 

múltkor mindenkinek eseménnyel, 

- Péntek délelőtt 10 órakor kerüljön megrendezésre „Ballag már a vén diák” program, 

- legyen kiemelve, hogy 30 éve város Bicske, 

- A Virágözön eseménynél legyen kiemelve, hogy 50 %-os kedvezmény igényelhető, 

aki a pályázaton részt vesz, 

- készüljön ajándéktárgy (póló, toll) az eseményre,  

- a megnyitó eseményénél legyen játszóház, vagy filmvetítés a kisebbek 

szórakoztatására, 

- a sport programok kerüljenek át a BTC pályára, 

- minden felekezet istentiszteletének időpontja kerüljön bele a programba, 

- múltról és jelenről vetítés kerüljön bemutatásra, 

- sztárszakács meghívására a bizottság nem javasol pénzösszeget fordítani, 

kirakodó vásárról külön értesíteni kell a bicskei kézműveseket. 
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9. Napirend 

Képviselői bejelentések 
Előterjesztő: polgármester 

 

Sulyokné Guba Judit: kéri, hogy a bizottsági ülések kezdődjenek fél órával korábban.  

 

Máté János Szilárd: számára a 13:45 órás kezdés lenne megfelelő.  

 

Sulyokné Guba Judit: kéri a bizottság tagjait, aki támogatja, hogy a Humánerőforrások 

Bizottság soros ülései  13:45 órakor kezdődjenek, 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:  

 

36/2016. (II.15.) Humánerőforrások Bizottság 

Határozat 

 

Tárgy: rendes bizottsági ülés kezdő időpontjának meghatározásáról 

 

Humánerőforrások Bizottsága a soron következő rendes bizottsági ülések kezdő időpontját 13 

óra 45 percben határozza meg.   

 

Határidő: 2016. március 21. 

Felelős: Humánerőforrások Bizottságának Elnöke 

 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a munkát és a bizottság nyílt ülését 1545 órakor bezárja.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

   Sulyokné Guba Judit           Máté János Szilárd 

a Humánerőforrások Bizottság elnöke        jegyzőkönyv-hitelesítő 


