JEGYZŐKÖNYV
a Humánerőforrások Bizottság
soros, nyilvános üléséről
Az ülés helye:

Bicske, Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2019. november 6. 803 óra

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Sulyokné Guba Judit elnök
Dr. Lovasné Báder Katalin elnökhelyettes
Balázs Péter bizottsági tag
Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag
Varga Györgyné bizottsági tag
Hiányzó bizottsági tag:
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Bálint Istvánné polgármester
Fritz Gábor jegyző
Vandlikné Lengyel Edit aljegyző
Ádámné Bacsó Erika a szervezési iroda vezetője
Molnár Enikő a pénzügyi és költségvetési iroda vezetője
Nagyné Szita Erzsébet BEMKK vezetője
Tuba Gabriella ügyintéző
Sulyokné Guba Judit megnyitja a bizottság, soros, nyilvános ülését. Megállapítja, hogy a
bizottság 5 fővel határozatképes. Felkéri dr. Lovasné Báder Katalin elnökhelyettest a
jegyzőkönyv-hitelesítésére, egyben javasolja a napirendek elfogadását.
Kéri, aki a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és a napirendet támogatja, 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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
127/2019. (XI.6.) HATÁROZATA
a 2019. november 6. napi soros, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének
megválasztásáról
A Humánerőforrások Bizottság dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság
elnökhelyettesét jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja.
Sulyokné Guba Judit kéri, aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze.
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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
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
128/2019. (XI.6.) HATÁROZATA
a 2019. november 6. napi soros, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a
2019. november 6. napi soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) 2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
2.) Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
3.) A 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
4.) 2020. évi városi disznóvágás rendezvényről
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: polgármester
5.) Bejelentések

1.) Napirendi pont
2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Fritz Gábor elmondja, hogy a városban már évek óta hagyománnyá vált ez az adománygyűjtő
akció, amely tulajdonképpen egy közérdekű kötelezettségvállalás. Tájékoztatja a bizottságot,
hogy a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló okmányt az előterjesztés melléklete
tartalmazza, amelynek keretében az önkormányzat a városban működő civil szervezetek,
gazdasági társaságok és magánszemélyek adományait várja. Az adományokat rászoruló
családok között osztja szét az önkormányzat minden évben, szebbé téve ezzel is az ünnepeket
számukra. Elmondja, hogy az adománygyűjtő akció másik szála a cipősdoboz akció, ami az
évek során szintén hagyománnyá nőtte ki magát a városban. Ennek során játékokat, ruhaneműt
és hasznos dolgokat gyűjtenek, amelyek elférnek egy cipősdobozban. Az önkormányzat
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minden évben élen jár az adományozásban, az idei évben is 300.000 Ft-tal támogatja az
adománygyűjtést.
Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e
valakinek kérdése, javaslata az előterjesztéshez kapcsolódóan.
Dr. Lovasné Báder Katalin kérdezi, hogy a családok rászorultságának a felmérésére milyen
határidővel kell számolniuk.
Bálint Istvánné polgármester válaszában elmondja, hogy december 5. napjáig várják az
adományokat, ezt követően az adományok csomagolása következik, ami két formában történik.
Némethné Nikiék elviszik a saját részüket, amelynek a csomagolását meg is oldják. Az
önkormányzatnak pedig már évek óta a Kapcsolat Központ szokott segíteni a csomagolásban.
Elmondja, hogy az ajándékcsomagok kihordásának a határideje eddig december 15. napja volt,
ami mindannyiójuknak nehézséget okozott - főleg így, a karácsonyi időszak közepén -. A
kérdésre válaszolva kéri, hogy ezt a határidőt december 5. napjában határozzák meg, így ezt
követően a képviselők még időben el tudják juttatni a csomagokat a rászoruló családoknak.
Sulyokné Guba Judit tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi években a tartós élelmiszereket
nylon zacskókba csomagolták, véleménye szerint sokkal praktikusabb, tartósabb és
környezetbarátabb lenne, ha az idei évben valami erősebb, tartósabb csomagolást
választanának.
Bálint Istvánné polgármester elmondja, tegyen erre javaslatot a bizottság, de attól tegyék
függővé, mennyi adomány gyűlik össze, hiszen az elmúlt 2 évben már a nylon zacskókat is az
adományként összegyűlt pénzből vásárolták meg. Nagyságrendileg 500 zsákra lenne szükség.
Sulyokné Guba Judit ha nincs több észrevétel, kérdés, kéri, hogy szavazzanak.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
129/2019. (XI.6.) HATÁROZATA
a 2019. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2019. évi
adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. adventi adománygyűjtő akciót (közérdekű kötelezettségvállalást) hirdet,
2. az önkormányzat képviselőit körzetükben megbízza a családok, egyedülálló személyek
támogathatóságának felmérésével, a beérkezett adományok szétosztásának
megszervezésével, lebonyolításával,
3. az adománygyűjtő számlára 300.000,-Ft támogatást folyósít,
4. a támogatást a 2019. évi költségvetésben szereplő dologi kiadások címen rendelkezésre
álló pénzösszeg terhére biztosítja,
5. felkéri továbbá Bicske város lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az
adventi adománygyűjtést,
6. felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1. számú mellékletekében meghatározott
adattartalommal az adományozókkal kötendő megállapodások aláírására,
7. az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 2. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon
elrendeli,
8. az ajándékok csomagolását az önkormányzati intézmények által felkért személyek
segítségével szervezi meg.
Határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.) Napirendi pont
Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt ismertesse a napirendi ponthoz kapcsolódó
előterjesztést.
Fritz Gábor elmondja, hogy az idei évben is az iskolások és óvodások közreműködésével
gyújtják meg a gyertyákat a város adventi koszorúján, illetve megszervezik a karácsonyra
hangolódás jegyében az immár hagyománnyá vált, hétvégi Adventi vásárt sok-sok kézműves
portékával és a gyermekek színpadi műsoraival. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az első
gyertyagyújtás november 29-én, pénteken 10.30 órakor lesz, ahol a Bicskei Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola tanulóinak műsorát tekinthetik meg az érdeklődők. Ezt követően,
december 1-jén kiállítás megnyitóval folytatódik az adventi programsorozat. A második
gyertyagyújtásra december 8-án kerül sor, az éves szokásos adventi vásárral egyidejűleg. A
harmadik gyertyagyújtást december 13-án, pénteken 10.30 órakor tartanák, ahol a Bicske
Városi Óvoda óvodásai mutatják be ünnepi műsorukat.
Elmondja, hogy az utolsó gyertyát december 20-án, a Szent László Általános Iskola diákjainak
közreműködésével gyújtják meg.
Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel az
előterjesztéshez kapcsolódóan. Megadja a szót Bálint Istvánné polgármesternek.
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Bálint Istvánné polgármester kéri, hogy a bizottság egészítse ki a határozati javaslat 2. pontját
azzal, hogy a gyertyagyújtáson közreműködnek a bicskei oktatási -nevelési intézmények is.
Sulyokné Guba Judit: megköszöni az észrevételt. Ha nincs több hozzászólás, kérdés kéri,
hogy szavazzanak. A kért kiegészítéssel teszi fel szavazásra a határozati javaslatot.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
130/2019. (XI.6.) HATÁROZATA
az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az adventi
ünnepkörhöz kapcsolódó programok, ünnepségek előkészítéséről szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Az adventi ünnepkörhöz, gyertyagyújtáshoz kapcsolódó ünnepi programokat szervez.
2. Felkéri az iskolák és az óvoda vezetőjét, valamint az egyházak vezetőit, hogy a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően legyenek részesei az ünnepségnek az alábbiak szerint:
• Az ünnepség helyszíne: Hősök tere
• Az ünnepségek időpontjai:
- GYERTYAGYÚJTÁS I. (péntek) – november 29. 10:30 –– közreműködik a Bicskei
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
- KIÁLLÍTÁS ZENEI MEGNYITÓ (vasárnap) – december 1. 16:00
- GYERTYAGYÚJTÁS II. (vasárnap) - december 8. 14:00 – Adventi forgatag –
közreműködnek a bicskei oktatási intézmények, a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti
Iskola és a Pannoniada Gyermekkórus
- GYERTYAGYÚJTÁS III. (péntek) - december 13. 10:30 – közreműködik a Bicske Városi
Óvoda
- GYERTYAGYÚJTÁS IV. (péntek) - december 20. 10:30 –– közreműködik a Szent László
Általános Iskola
3. Felkéri a Petőfi Művelődési Központot az adventi vásár és az ünnepség előkészítésére, a
teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására. A
Petőfi Művelődési Központ szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján
készítik elő és bonyolítják le az ünnepséget.
4. 2019. december 8. (vasárnap) napjára „Adventi úszóversenyt” hirdet, amelynek
koordinálására felkéri Szabó Attila intézményvezetőt. A rendezvény háziasszonya:
Sulyokné Guba Judit képviselő
5. Felkéri a bicskei oktatási és nevelési intézményeket a város karácsonyfája díszeinek
elkészítésére és meghívja az adventi kirakodóvásáron való részvételre, amelyekhez az
alapanyagok beszerzésére 30.000,- Ft/intézményegység összeget biztosít. Az alapanyagra
kapott pénzösszeg felhasználásáról az oktatási intézményeknek 2019. november 29-éig kell
elszámolniuk.
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6. A városi díszkivilágítás felszerelésére - 2019. november 29-ig - felkéri a Bicskei Gazdasági
Szervezetet. A díszkivilágítás felszerelésével kapcsolatban felmerülő költségek a Bicskei
Gazdasági Szervezetet terhelik.
7. A város adventi dekorációjának elkészítésével - a Petőfi Művelődési Központ
szakembereinek és a Bicskei Gazdasági Szervezetet munkatársainak a bevonásával megbízza dr. Lovasné Báder Katalin képviselőt, Szarka Istvánnét, Patkóné Bátori Erzsébet
intézményvezetőt és az óvodapedagógusokat, Némethné Horváth Nikolettát, a
Humánerőforrások Bizottság tagját és Ferenczi-Konrád Krisztinát.
8. Az ünnepséghez kapcsolódó költségekre az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
tervezett kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción szereplő
összeg terhére bruttó 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít, amely tartalmazza a 5. pontban
meghatározott költségeket is.

3.) Napirendi pont
A 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor tájékoztatja a bizottságot, hogy a korábbi évek hagyományát folytatva a 2020-as
új esztendőt is jótékonysági rendezvény megszervezésével köszöntik, amelynek időpontja
január 4. (szombat) 17.00 óra. Az előadás bevételeit rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy
(személyek) megsegítésére kívánja fordítani az önkormányzat. Azt, hogy kik a támogatandó
személyek, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően egy ad-hoc bizottság döntené el,
amelynek tagjai a polgármester és a bizottsági elnökök.
Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e
valakinek kérdése, javaslata. Ha nincs, kéri, hogy szavazzanak a napirendről.
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:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
131/2019. (XI.6.) HATÁROZATA
a 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2020. évi
bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról szóló határozati javaslatot
elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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1. a 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő
programtervezet szerint rendezi meg,
2. a rendezvény bevételeit jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy
(személyek) 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 200.000,- Ft-ot
biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés dologi kiadásai terhére
5. a fentiek mellett a 2020. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert
adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet
6. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését
7. ad hoc bizottság létrehozását határozza el, a bizottság tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
• Bálint Istvánné polgármestert
• Sulyokné Guba Juditot, a Humánerőforrások Bizottság elnökét
• Börcs Antalt, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnökét
• Bárányos Józsefet, a Gazdálkodási Bizottság elnökét
9. felhatalmazza az ad hoc bizottságot a jótékonysági újévköszöntő koncert bevételének a
rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztásár
4. Napirendi pont
2020. évi városi disznóvágás rendezvényről
Előterjesztő: polgármester
Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Fritz Gábor elmondja, hogy a hagyományt folytatva a jövő év elején, február 8-án (szombaton)
reggel 7.00 órakor, a Város Kemencéjénél tartanák meg a rendezvényt. Egyúttal meghirdetik a
város első kolbásztöltő versenyét is, amelyre 5 fős csapatok részvételét várják. A versenyhez
csapatonként 5kg húst biztosít az önkormányzat. A kolbásztöltő verseny nevezési határideje:
január 24. napja. A disznó feldolgozásában való részvételre várják a lelkes segítők jelentkezését
is. A jelentkezési határidő 2020. január 10. napja.
Sulyokné Guba Judit megköszöni a részletes ismertetést. Kérdezi a bizottság tagjaitól, van-e
valakinek kérdése, javaslata az előterjesztéshez kapcsolódóan. Ha nincs, kéri, hogy
szavazzanak.
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:
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132/2019. (XI.6.) HATÁROZATA
a 2020. évi városi disznóvágás rendezvényről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2020. évi
városi disznóvágás rendezvényről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak
szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a városi disznóvágás rendezvény programját a következők szerint fogadja el:
1.1. Helyszín: Város Kemencéje
1.2. Időpont: 2020. február 8. (szombat)
1.3. Kolbásztöltő verseny nevezési határidő: január 24.
2. a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására a 2019. évi költségvetés terhére 750.000,Ft-ot biztosít keret jelleggel,
3. a disznó feldolgozásában való részvételre a jelentkezési határidő 2020. január 10., a
jelentkezés feltétele 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő vizsgálati lelet bemutatása,
4. 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,
5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő
rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan lebonyolításában
közreműködjön,
6. felkéri a Bicske Városi Konyhát, hogy a rendezvény zavartalan lebonyolításában
közreműködjön,
7. A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személyek: Ivanics
Imréné, Dr. Lovasné Báder Katalin és Kiss Csaba

Sulyokné Guba Judit további bejelentés hiányában megköszöni a bizottság tagjainak a
részvételt és a közös munkát, a bizottság nyilvános ülését 838 órakor bezárja.
K.m.f

Sulyokné Guba Judit
Humánerőforrások Bizottság Elnöke

Dr. Lovasné Báder Katalin
Humánerőforrások Bizottság
elnökhelyettese, jkv. hitelesítő
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