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JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. április 24. 900 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

Igari Léna bizottsági tag 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

Pötördi Bianka ügyintéző 

Dr. Balog Gyula Bicskei Egészségügyi Központ NKft. igazgatója  

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ igazgatója 

 

Sulyokné Guba Judit: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a soros bizottsági 

ülésünkön. Megállapítom, hogy 4 fővel határozatképesek vagyunk és Máté János 

képviselőtársamat kérem fel a jegyzőkönyv- hitelesítésre. Kérem szépen, hogy aki az előbb 

elhangzottakkal egyetért, az most jelezze. Köszönöm szépen, 4 igen. 

 

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  

 

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

 

 

47/2017. (IV.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. április 24-i soros, 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 
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1.) A 2017. évi pedagógusnappal összefüggő kérdésekről 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bejelentések 

 

 

1.) Napirendi pont 

A 2017. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről 

 

Sulyokné Guba Judit: Itt beszéltük az előbb, hogy egy kicsit ilyen fordított világ van, mert 

nyílt ülésre egyetlen egy napirendi pontunk van, a zárton, ott pedig jóval több, gazdagabb az 

anyag. A 113. számú előterjesztést kérem szépen, hogy akkor tárgyaljuk meg. A 2017. évi 

pedagógusnappal összefüggő kérdésekről fog szólni. Megkérem jegyző urat, hogy egy pár 

mondatban vezesse fel. 

 

Fritz Gábor: Köszönöm szépen. Idén is megrendezésre kerül a pedagógusnap. Ha a bizottság 

a határozati javaslathoz görget láthatja, hogy a program nagyjából ugyanaz, mint az előző 

években. Viszont ami érdekes, illetve kiemelendő, hogy szeretnénk Szécsi Ervin és Szécsi 

Ervinné kezdeményezésére a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Prohászka Ottokár utcai 

épületéhez tervezett pedagógus fát megvalósítani, létrehozni. Bekértünk árajánlatokat. Kétféle 

elképzelés volt, vagy valamiféle fémből legyenek a levelek, ahova a nyugdíjba vonuló 

pedagógusok nevei felkerülnek, vagy tűzzománcból. Ezekre kértünk be árajánlatokat, ezt is 

tartalmazza az előterjesztés. Tehát ez a költség, ami itt az előterjesztésben szerepel ez a 800.000, 

-Ft gyakorlatilag az ünnepség plusz a pedagógus fa állításának a költsége. 

 

Sulyokné Guba Judit: 800 ezer? 

 

Fritz Gábor: Igen. 

 

Sulyokné Guba Judit: Igen, Egy érdekes történet a pedagógusnap. Hála Istennek beállt most 

már a rendszere, de hát tíz éven keresztül próbálgattuk azt a formát megtalálni, ami 

mindenkinek az elégedettségére szolgál. Több minden megvalósulást, kisebb nagyobb 

elégedetlenség kísért, így a pedagógusnap kapcsán. Próbálgattuk azt, hogy a gyerekek 

készüljenek fel és akkor adjanak egy ilyen kedves műsort. Annak idején akkor az volt a 

probléma, hogy az kellemetlen a pedagógusra nézve, hogyha saját maga köszöntését kell 

betaníttatni a gyerekkel. Akkor utána áttértünk egy meghívott vendégek típusú formára, de 

istenigazából az sem vált be. Úgyhogy azt hiszem 2 év óta van ez a Báder Fogadóban történő 

vendéglátás, ami viszont osztatlan sikert arat. Tehát tényleg az összes pedagógus részt vesz 

ezen az együttléten, és megvalósul az a fajta kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás, ami 

tulajdonképpen a pedagógusnap korábbi megszervezésének is az alapcélja volt. Az aktivitást 

mi sem mutatja jobban, hogy tulajdonképpen a pedagógusok részéről érkezett ez az igény, vagy 

kérés, hogy a nyugdíjba vonuló kollegáiknak valamilyen emlékpontot jelöljenek ki és úgy 

gondolom, kérdezem a bizottság tagjait is, hogy azért ez egy szép kezdeményezés lehet. 

Kérdezem a bizottság tagjait, kérdezlek titeket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 

valami észrevételetek, javaslatotok? Ugye, most a két ajánlat közül kéne javaslatot 

megfogalmaznunk? 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Bocsánat, ez hasonló, mint a születés fája? Szinte ugyanaz? 
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Sulyokné Guba Judit: Igen. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, de nem biztos, hogy 

a megvalósítás is jó lesz. Aztán fát azt utána védeni kell, nehogy leszedjék róla a leveleket. Ez 

a védelem, ami kicsit nem tetszik nekem, a szememet szúrja ez a drótos, vagy ilyesmi. 

 

Sulyokné Guba Judit: Magát a fát nem tudom, hogy az hogyan fog kinézni, mert ugye az 

előterjesztésben az valami lebetonozott, háncsolt fáról van szó. Tehát a mérete is nagyobb, mint 

ami ott a Kossuth téren van.  

 

Fritz Gábor: Az előterjesztés az nem erről szól. Az elkülönített költségről kell dönteni és ebben 

a 800.000, -Ft-ban a tűzzománcos verzió az, ami belefér, tehát hogyha megnézed a beérkezett 

árajánlatokat, akkor a fém az igen drága. Az nem jön ki belőle. 

 

Dr. Lovasné Báder Katalin: Nem megkérdőjelezni akartam, csak az én ízlésemnek nem 

igazán felel meg. De ez csak az én véleményem. Tehát nem én döntök és nem is én 

kezdeményeztem. A tűzzománc meg teljesen jó. 

 

Sulyokné Guba Judit: Az időtálló. Ezek szerint az előterjesztés megkönnyíti a dolgunkat. Nem 

kell dönteni, hogy melyikből készüljön. Oké. 

 

Sulyokné Guba Judit: Akkor ebbe a 800.000, -Ft-ba benne van a vendéglátás is és a 

tűzzománc leveleknek az elkészítése is? 

 

Fritz Gábor: Igen. 

 

Sulyokné Guba Judit: Oké. Akkor viszont, ha nincsen egyéb kérdés, biztos, hogy jól fog 

kinézni. Egy fára mondjuk ilyen zománcozott, boríték formájú valamiket felrakni az nem 

biztos, hogy a legnagyobb találat. Kérem szépen, hogy szavazzunk akkor a határozati 

javaslatról. Aki egyetért a keretösszeggel, illetve a június 2-án, pénteken a Báder Fogadóban 

legyen megszervezve a pedagógusnap, az kérem szépen most szavazzon. Köszönöm szépen, ez 

4 igen. 

 

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  

 

A Humánerőforrások Bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

48/2017. (IV.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2017. évi Pedagógusnappal összefüggő kérdésekről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2017. évi 

pedagógusnappal összefüggő kérdésekről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint: 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  

 

• A köszöntés időpontja: 2017. június 2. (péntek) 

• A köszöntés helyszíne: Báder Fogadó 

• A köszöntés után vacsorával vendégeli meg a meghívottakat Bicske Város 

Önkormányzata 

2. a pedagógusnapi költségekre és a pedagógus fa létrehozására a fedezetet Bicske Város 

Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati 

ünnepségek címen szereplő kiadások terhére keret jelleggel 800.000 Ft összegben 

biztosítja,  

 

3. javasolja, hogy a pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi köznevelési 

intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást, 

 

4. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárat a rendezvény 

lebonyolítására.  

 

 

2.) Napirendi pont 

Bejelentések 

 

Sulyokné Guba Judit: Amennyiben bejelentésekre nem kerül sor, akkor kérem, hogy a zárt 

üléssel folytassuk a munkánkat. 

 

Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 910 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Máté János Szilárd 

 Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 

 


