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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. november 23. 900 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 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Bálint Istvánné alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK igazgatója 

 

Sulyokné Guba Judit: megnyitja a bizottság, soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 

5 fővel határozatképes. Felkéri Igari Lénát a jegyzőkönyv-hitelesítésére. Megkéri a bizottság 

tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és a napirendet, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

126/2017. (XI.23.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. november 23-ai soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és a napirend elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság Igari Lénát, a Humánerőforrások Bizottság tagját jegyzőkönyv-

hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 
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1.) 2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvényről 

(321. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

2.) Bejelentések 

 

 

1. 2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvényről 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a téli időszak hagyományosan a 

disznóvágások időszaka és városunkban is hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat minden 

év elején megszervezi a városi disznóvágást. 

Sulyokné Guba Judit: megkérdezi alpolgármester asszonyt, hogy van-e kiegészítése az 

elhangzottakkal kapcsolatban? 

Bálint Istvánné: elmondja, hogy a határozati javaslatban nem szerepel a Városi Konyha, pedig 

a konyha munkatársai a nyersanyagok beszerzésében, a technikai lebonyolításban és az 

ételosztásban vesznek részt. Kéri ezzel kiegészíteni a határozati javaslatot. 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kéri, aki a kiegészítéssel támogatni tudja 

a határozati javaslatot az jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő  

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

A Humánerőforrások Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

127/2017. (XI.23.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2018. évi Bicske városi disznóvágás rendezvényről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

következő kiegészítéssel elfogadásra javasolja a 2018. évi Bicske városi disznóvágás 

rendezvényről szóló határozati javaslatot alábbiak szerint:  

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

következők szerint fogadja el: 

• Helyszín: Város Kemencéje 
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• Időpont: 2018. január 27. reggel 7 óra 

• Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvény előkészítésére és 

lebonyolítására a 2017. évi költségvetés terhére 500.000,-Ft-ot biztosít keret 

jelleggel, 

• 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 a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan 

lebonyolításában közreműködjön. 

• Felkéri a Bicske Városi Konyhát a nyersanyagok megvásárlására és a 

feldolgozásban, illetve az ételosztásban való közreműködésre. 

• A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személy: Ivanics 

Imréné önkormányzati képviselő. 

 

 

Sulyokné Guba Judit: bejelentés hiányában a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 

9.05-kor bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 Sulyokné Guba Judit               Igari Léna 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 
 


