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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:  2020. január 23. 905 óra  
  
Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 

Varga Györgyné bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 

Balázs Péter bizottsági tag 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Vandlikné Lengyel Edit aljegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Schulman Izabella ügyintéző 

Vincze Erzsébet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ igazgató-

helyettese 

 

Sulyokné Guba Judit: megnyitja a bizottság, rendes, nyilvános, szabályosan összehívott 

ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. Felkéri Varga Györgynét a 

jegyzőkönyv-hitelesítésére. Megkéri a bizottság tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv-hitelesítő 

személyét 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

1/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

a 2020. január 23. napi rendes, nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról  

 

A Humánerőforrások Bizottság Varga Györgynét, a Humánerőforrások Bizottság tagját 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 
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Sulyokné Guba Judit: Aki elfogadja 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

2/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

a 2020. január 23. napi rendes, nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a  

2020. január 23. napi rendes, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2020. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

(12. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

3.) Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezető személyének 

megválasztásáról 

(16. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

3.) Bejelentések 

 

 

1.) A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2020. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábor jegyzőt a napirend ismertetésére.  

 

Fritz Gábor elmondja, hogy intézményvezető asszony tájékoztatása szerint az idei évi zárva 

tartás az alábbiak szerint alakulna: a bölcsőde 2020. július 6. napjától 2020. július 31. napjáig 

zárva tart. Nyitás 2020. augusztus 3. napján.  

 

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy a tagóvodákban hogyan 

alakul a zárva tartás.  
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Fritz Gábor elmondja, hogy az óvoda zárva tartása a munkatervben szerepel, amit a bizottság 

már a tavalyi évben elfogadott. 

 

Sulyokné Guba Judit javasolja, hogy a bölcsődei zárva tartást is bele kellene tenni a 

munkatervbe, így a bizottság átruházott hatáskörben tudna dönteni róla. Kérdezi a bizottság 

tagjaitól, van-e kérdésük az elmondottakkal kapcsolatban. Ha nincs, 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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

3/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2020. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2020. évi nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai 

Egység 2020. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2020. július 6. napjától 2019. július 31. napjáig tartó időszak alatt az intézmény zárva tart. 

Nyitás: 2020. augusztus 3. napján. 

 

 

Vincze Erzsébet 9:08 órakor távozik a bizottság üléséről. 

 

2.) Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezető személyének 

megválasztásáról 

 

Sulyokné Guba Judit felkéri Fritz Gábort a napirend ismertetésére. 

 

Fritz Gábor elmondja, hogy a bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le, 

akadályoztatása esetén is rendelkezni kellene a levezető bizottsági tag személyéről. Erre 

tekintettel a bizottsági elnök akadályoztatásának esetére szükséges a bizottság tagjaiból az 

elnök által javasolt személy megválasztása.  

Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Kérdezi a bizottság tagjaitól, hogy van-e 

kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Javaslatot tesz Dr. Lovasné Báder Katalin 

képviselő személyére. Ha nincs kérdés kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatni tudja Dr. 

Lovasné Báder Katalint, az kézfeltartással jelezze.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő  
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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:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága 

4/2020. (I.23.) HATÁROZATA 

 

Bizottsági elnök akadályoztatása esetén a bizottsági ülés levezető személyének 

megválasztásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága az elnök 

akadályoztatása esetén a Humánerőforrások Bizottsági ülés levezetőjének Dr. Lovasné Báder 

Katalint választja meg.  

 

Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 

Határidő: 2020. január 23. 

 

 

Bejelentés hiányában Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyilvános 

ülését 909-kor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Varga Györgyné 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 
 


