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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:  2018. január 24. 1036 óra  
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

Igari Léna bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Nagyné Szita Erzsébet BEMKK vezetője 

 

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

bizottság 4 fővel határozatképes. Felkéri Máté János Szilárdot a jegyzőkönyv-hitelesítésére. A 

meghívott vendégre tekintettel javasolja, hogy a 3. napirendet tárgyalják elsőként. Megkéri a 

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

 

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:  

 

 

5/2018. (I.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2018. január 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 

1.) 2018. március 15-i ünnepi programról 
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(5. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) 2018/2019. tanév körzethatár véleményezéséről 

(9. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról 

(17. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Bejelentések 

 

 

1. 2018. március 15-i ünnepi programról 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e kérdésük az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.  

 

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) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

6/2018. (I.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2018. március 15-i ünnepi programról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2018. 

március 15-i ünnepi programról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 

szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bicskei Egységes Művelődési 

Központot, a műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai 

feltételek biztosítására, a 350 db meghívó és 40 db plakát elkészítésére. 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és 

lebonyolítására a 2018. évi költségvetés kiemelt állami ünnepek előirányzat terhére keret 

jelleggel 1.500.000 Ft,-ot biztosít. 

 

A programtervezet az alábbi: 

 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Szózat 

Ünnepi köszöntő: 

Ünnepi műsor: 

Előadja: Szent László Általános Iskola 

Fellépő: Ismerős arcok 

Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél 

Himnusz 

Székely Himnusz 

Fáklyás menet 

 

A szervező a változtatás jogát fenntartja. 

 

 

2. 2018/2019. tanév körzethatár véleményezéséről 

 

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

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény alapján az önkormányzatnak véleményezési kötelezettsége van. 

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdésük, javaslatuk az 

előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni 

tudja a határozati javaslatot, az jelezze.  

 

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) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  
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7/2018. (I.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2018/2019. tanév körzethatár véleményezéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 

2018/2019. tanév körzethatár véleményezéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske település vonatkozásában a 

2018/2019. tanév kötelező felvételt biztosító iskola - Bicskei Csokonai Vitéz Mihály 

Általános Iskola – kijelölésével, valamint pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény - Fejér 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bicskei Tagintézménye - kijelölésével egyetért. 

 

 

3. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról  

 

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

 

Fritz Gábor: tájékoztatja a bizottságot, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 

értelmében minden évben felül kell vizsgálni a megállapodást. A Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat szintén tárgyalta ezt a napirendet, amit ebben a formában jóvá is hagytak.  

 

Sulyokné Guba Judit: kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e kérdésük, javaslatuk a 

megállapodással kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni 

tudja a megállapodást, az jelezze.  

 

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) szavazat mellett az alábbi határozatot 

hozta:  

 

8/2018. (I.24.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálatáról szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

- felülvizsgálta a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2015. február 10. 

napján kötött megállapodást. 

-  elfogadja a határozat mellékletét képező módosított együttműködési megállapodást. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Bejelentés hiányában Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 

10:44-kor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Máté János Szilárd 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 
 


