
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Humánerőforrások Bizottság 

soros, nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4.  
 
Az ülés időpontja:  2019. június 13. 10.00 óra  
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  
Sulyokné Guba Judit elnök 
Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 
Hiányzó bizottsági tag: 
Igari Léna bizottsági tag 
Máté János Szilárd bizottsági tag 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  
Fritz Gábor jegyző 
Ádámné Bacsó Erika a szervezési iroda vezetője 
Molnár Enikő a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője 
Bajtekné dr. Halász Ildikó ügyintéző 
 
 
Sulyokné Guba Judit megnyitja a bizottság, soros, nyilvános ülését. Elnézést kér a késésért. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Felkéri Dr. Lovasné Báder Katalint a 
jegyzőkönyv-hitelesítésére. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Máté János jelezte, hogy nem 
tud részt venni az ülésen. Egyben javasolja a napirendek elfogadását. Kéri, aki a jegyzőkönyv-
hitelesítő személyét támogatja, 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:  

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

 
85/2019. (VI.13.) HATÁROZATA 

 
a 2019. június 13. napi soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról  
 

A Humánerőforrások Bizottság Dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság 
tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 
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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 
 
Sulyokné Guba Judit kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze: 
 
A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
 

86/2019. (VI.13.) HATÁROZATA 
 

a 2019. június 13. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  
2019. június 13. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1) 2019. évi Semmelweis-nap előkészítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése 
Előterjesztő: polgármester 

 
3) Bejelentések 

 
 
1.) Napirendi pont  
2019. évi Semmelweis-nap előkészítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt a napirendi pont előterjesztésének 
ismertetésére. 
 
Fritz Gábor elmondja, hogy minden év július 1-jén kerül átadásra önkormányzati rendelet 
alapján az egészségügyi és szociális kitüntetés. Az önkormányzat ünnepi műsorral szeretné 
kifejezni elismerését és háláját az egészségügyben és a szociális területen dolgozók 
lelkiismeretes munkája okán. 
 
Sulyokné Guba Judit kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e valakinek kérdése, javaslata az 
előterjesztéshez kapcsolódóan. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.  
 
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:  
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
 

87/2019. (VI.13.) HATÁROZATA 
 

a 2019. évi Semmelweis - nap előkészítéséről 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2019. évi 
Semmelweis - nap előkészítéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak 
szerint: 
 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
a Semmelweis-nap programját az alábbiak szerint fogadja el:   

• Ünnepség időpontja: 2019. június 27. 18.00 óra 
• Ünnepség helyszíne: Báder Fogadó Bicske 
• Ünnepség programja:  

Bicske város 2019. évi Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetések átadása 
 

2. a Semmelweis-napi program költségeire Bicske Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében szereplő állami és önkormányzati rendezvények előirányzat terhére 
700.000,- Ft összeget biztosít keret jelleggel. 

 
 
2.) Napirendi pont  
Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 
tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése 
Előterjesztő: polgármester 
 
Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Fritz Gábor elmondja, hogy a Szakközépiskolájában a jelenlegi igazgató nyugdíjba vonul, 
ezért az intézmény fenntartója pályázatot írt ki. Az intézmény fenntartójának ki kell kérnie az 
az ingatlan tulajdonosának véleményét. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum, mint 
fenntartó megküldte a pályázó vezetői programját véleményezésre. 
 
Sulyokné Guba Judit: kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak.  
 
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:  
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 
 

88/2019. (VI.13.) HATÁROZATA 
 

a Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 
tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 
Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 
tagintézmény-vezetői pályázat véleményezéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra 
javasolja az alábbiak szerint: 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári SZC Vajda János 
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola tagintézmény-vezetői pályázattal 
kapcsolatban Bottlik Zoltán vezetői programját megismerte, pályázatát támogatja. 

 
3. Napirendi pont 
Bejelentés 
 
Sulyokné Guba Judit megkérdezi, hogy kíván-e valaki bejelentést tenni. Bejelentés hiányában 
megköszöni a bizottság tagjainak a részvételt és a közös munkát, a bizottság ülését 1030 órakor 
bezárja. 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sulyokné Guba Judit                                                     Dr. Lovasné Báder Katalin 
  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 
 
 


