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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2016. december 20. 800 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 
Igari Léna bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

 

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönti a megjelenteket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Máté 

János Szilárdot. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. A nyílt ülés keretében 

két napirendi pontot kell tárgyalnia a bizottságnak, a 2017. évi bicskei városi disznóvágás 

megszervezéséről és a 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról szóló 

előterjesztéseket. 

Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot, illetve a napirendet 

elfogadja, jelezze.  

 

 

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

 

 

175/2016. (XII.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2016. december 20-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és a napirend elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság Máté János Szilárdot, a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

1.) A 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről 

Előterjesztő: polgármester 



2 
 

 

2.) A 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

A 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy az előterjesztéssel 

kapcsolatban tájékoztassa a bizottságot. 

 

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy 2016-os év elején, februárban is volt már egy városi 

disznóvágás, melyet 2017-ben is szeretnének ismét megrendezni. Ennek két oka is van. 

Egyrészt a Bicskén élő gyermekeknek lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerhessék a 

disznóvágások hangulatát, a felnőtteknek pedig arra, hogy feleleveníthessék gyermekkoruk 

disznóvágásainak hangulatát. Az előterjesztésben ismertették a disznóvágás történetét. 

Magyarországon ez egyébként is hagyomány. A disznóvágás a Város Kemencéjénél kerül 

megrendezésre. Az időpontban szeretné kérni a bizottság döntését, illetve arról szükséges még 

döntenie a bizottságnak, hogy a 2016. évi költségvetés terhére mekkora pénzösszeget biztosít 

erre a programra. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök megköszöni a tájékoztatást és jelzi, hogy két javaslata 

van. Az időpontra vonatkozó javaslata 2017. február 11. reggel 7 órai kezdettel. A költséget 

pedig 500.000.-Ft-ban javasolja megállapítani a 2016. évi költségvetés terhére. 

A koordinálásért pedig, ahogyan az az előterjesztésben is szerepel, Ivanics Imréné képviselő 

lesz a felelős. 

Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek kiegészítése, javaslata. Hozzászólás, 

javaslat hiányában kéri a jelenlévőket, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, az jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

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

 

 

176/2016. (XII.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2017. évi bicskei városi disznóvágás megszervezéséről szóló határozati javaslatot, 

miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicske városi disznóvágás programját a 

következők szerint fogadja el: 
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 Helyszín: Város Kemencéje 

 Rendezvény kezdete: 2017. február 11. reggel 7 óra 

 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvény előkészítésére és 

lebonyolítására a 2016. évi költségvetés terhére 500.000,-Ft-ot biztosít. 

 Felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására 

a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján. 

 Felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet, hogy gondoskodjon a rendezvény 

helyszínének megfelelő rendezettségéről, tisztaságáról és a rendezvény zavartalan 

lebonyolításáról. 

 A disznó feldolgozásának koordinálásáért felelős személy: Ivanics Imréné 

önkormányzati képviselő. 

 

 

2. napirendi pont 

A 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt nyújtson tájékoztatást 

számukra az előterjesztés kapcsán. 

Fritz Gábor jegyző elmondja, hogy az előző években hagyománnyá vált, hogy az új esztendőt 

jótékonysági koncert megszervezésével köszönti a város. Ismerteti, hogy eddig koncertek 

megszervezésére került sor, azonban 2017-ben ezzel szakítva, az új esztendőt szintén 

jótékonysági eseménnyel kívánják megünnepelni, de inkább a zenés színházi előadás irányába 

elmozdulva. A Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola 2015. évi tehetséggondozó programjának 

FÉNYHAJÓ- ZENÉS IDŐUTAZÁS című előadását mutatják be. Hangsúlyozza, hogy ahogyan 

azt említette jótékonysági előadásról van szó. Az előadás bevételeit Gál Anikó és Molnár Péter 

súlyos beteg bicskei lakosok megsegítésére kívánja az önkormányzat fordítani. A rendezvény 

programját az előterjesztés részletezi. A rendezvény időpontja 2017. január 6. péntek 18 óra, 

helyszíne a Fiatalok Háza. Tekintettel arra, hogy a rendezvény jótékonysági jellegű, ezért akik 

személyesen nem tudnak részt venni az előadáson azoknak lehetőségük van támogatói jegy 

vásárlására. A támogatói jegyeket a Petőfi Művelődési Központban lehet megvásárolni. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Elmondja, 

hogy a Fényhajó előadás egy pantomim-előadás és a 2015. évi tehetséggondozó programnak a 

terméke. Véleménye szerint jónak ígérkezik. Elmondja, hogy arról is szó esett, hogy a jövőben 

az önkormányzat egy alapot hozna létre, amelynek segítségével az ilyen és ehhez hasonló 

karitatív jellegű tevékenységek megoldhatóak lennének. Az előterjesztésben szerepel az a két 

személy, akiknek a támogatást szánják. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tudomása szerint Gál 

Anikó műtétre vár. Megkéri a bizottsági tagokat, hogy támogassák a határozati javaslatban 

foglaltakat. Kéri, hogy kézfelemeléssel jelezzék támogatási szándékukat. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  
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A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

177/2016. (XII.20.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás támogatásáról szóló határozati 

javaslatot, miszerint  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadást az előterjesztésben 

részletezettek szerint rendezi meg.  

2. A rendezvény bevételeit jótékonysági célra, Gál Anikó és Molnár Péter súlyos beteg 

bicskei lakosok megsegítésére fordítja. 

3. Felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 

 plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése 

 műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása 

 adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 

 adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása. 

4. A 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 100.000 Ft-ot 

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi kiadásai terhére.  

5. A fentiek mellett a 2017. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő előadás 

adománygyűjtését bruttó 300.000 forinttal támogatja, melyre Bicske Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet. 

6. Elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését. 

 

 

Sulyokné Guba Judit: Megköszöni a jelenlévők munkáját és 820 órakor bezárja az ülést. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit  Máté János Szilárd 
a Humánerőforrások Bizottság elnöke jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


