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

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

Az ülés időpontja:

2022. május 2. (hétfő) 9:00 óra

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Sulyokné Guba Judit
bizottság elnöke
Balázs Péter
bizottsági tag
Némethné Horváth Nikoletta
bizottsági tag
Varga Györgyné
bizottsági tag
Hiányzó bizottsági tag:
Dr. Lovasné Báder Katalin

bizottsági tag (igazoltan távol)

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor
jegyző
Vandlikné Lengyel Edit
aljegyző
Schulman Izabella
ügyintéző, jegyzőkönyv-vezető
Takács József
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
Sulyokné Guba Judit szeretettel köszönti a bizottság tagjait a május 2. napi rendkívüli
nyilvános bizottsági ülésen. Megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen került összehívásra és 4
fővel határozatképesek. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Varga Györgynét, kéri, aki elfogadja,
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
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
12/2022. (V.02.) HATÁROZATA
A 2022. május 2. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés jegyzőkönyvhitelesítőjének megválasztásáról
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások
Varga Györgynét megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Bizottsága

Határidő: 2022. május 2.
Felelős: elnök

Sulyokné Guba Judit jelzi a bizottságnak, hogy a meghívott vendégre tekintettel javasolja,
hogy az 5. napirendi pontot a 2. napirendi pont után tárgyalja a bizottság. Kéri, aki a módosított
napirenddel egyetért, 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
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
13/2022. (V.02.) HATÁROZATA
A 2022. május 2. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülés napirendjének
elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a
2022. május 2. napi rendkívüli, nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
Petőfi Művelődési Központ 2022. évi munkatervéről és 2021. évi beszámolójáról
Előterjesztő: polgármester

2.) A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi beszámolójáról, 2022. évi munkatervéről
és beiskolázási tervéről
Előterjesztő: polgármester

3.) „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
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4.) „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programban való részvételről
Előterjesztő: polgármester
5.) A 2022. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2022. május 2.
Felelős: elnök

1. Napirendi pont: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
Petőfi Művelődési Központ 2022. évi munkatervéről és 2021. évi beszámolójáról
(11. sz. előterjesztés)
Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor elmondja, hogy a vonatkozó jogszabály alapján fenntartói jóváhagyás szükséges.
Intézményvezető úr elkészítette a 2022. évi munkatervet és a 2021. évre vonatkozó beszámolót.
Mindkettő az előterjesztés mellékletét képezi. Felhívja a bizottsági tagok figyelmét, hogy
átruházott hatáskörben a képviselő-testület helyett hozzák meg a döntésüket.
Sulyokné Guba Judit kérdezi intézményvezető urat szeretné-e szóban kiegészíteni a
beszámolót.
Takács József köszöni a szót. Elmondja, hogy amit terveztek, abból csak részben valósultak
meg programok. Talán a tavalyi év utolsó negyedéve volt a leglátványosabb, amire a lakosság
is szívesen emlékszik. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Petőfi Művelődési Központban mind
a személyi, mind pedig a tárgyi feltételek adottak a jó munkához, kollégái iskolai végzettsége
és szakmai felkészültsége mind-mind garancia arra, hogy minőségi programokkal tudják
szórakoztatni a város lakosságát és a környékbelieket. Tájékoztatja a bizottságot az idei évre
tervezett programokkal kapcsolatban.
Sulyokné Guba Judit megköszöni a kiegészítést. Kérdezi van-e kérdése a bizottság tagjainak
az elhangzottakkal kapcsolatban. Elmondja, hogy neki egy javaslata lenne, ami nem is igazán
a beszámolóhoz kapcsolódik szorosan, hanem inkább a programokhoz. Javasolja, hogy a
fiataloknak több alkalommal, több fajta programot kellene szervezni, jobban be kellene vonni
őket a városi pezsgésbe, hiszen az lenne a cél hosszabb távon, hogy itt maradjanak.
Takács József válaszában elmondja, hogy ezzel ő is egyetért. Igyekeznek a fiataloknak is több
programot szervezni.
Sulyokné Guba Judit kéri, amennyiben nincs több észrevétel, akkor szavazzanak a beszámoló
és a munkaterv elfogadásáról. Kéri, aki támogatja, az jelezze.
A jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.
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A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
14/2022. (V.02.) HATÁROZATA
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési Központ 2022.
évi munkatervéről és 2021. évi beszámolójáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága átruházott
hatáskörében eljárva a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési
Központ 2022. évi munkatervét és 2021. évi beszámolóját a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2022. május 3.
Humánerőforrások Bizottság elnöke

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2. Napirendi pont: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi beszámolójáról, 2022. évi munkatervéről
és beiskolázási tervéről
(52. sz. előterjesztés)
Sulyokné Guba Judit felkéri igazgató urat, amennyiben úgy gondolja, egészítse ki szóban is a
leírtakat.
Takács József megköszöni a szót. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a könyvtár annyiban volt
szerencsésebb helyzetben a világjárvány alatt, hogy ők át tudták tenni az online térbe és ott
folytatták az olvasókkal a kapcsolattartást. Elmondja, hogy szerencsés helyzetben vannak abból
a szempontból is, hogy mind az óvodák, mind pedig az iskolák előszeretettel használják a
könyvtári szolgáltatásokat. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az olvasói taglétszám folyamatos
emelkedést mutat, ami rendkívül pozitív.
Sulyokné Guba Judit megköszöni a kiegészítést. Kérdezi a bizottság tagjait van-e valakinek
kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Ha nincsen, akkor kéri szavazzanak a
napirendről. Aki elfogadja a Könyvtár 2021. évi beszámolóját, a 2022. évi munkatervét és
beiskolázási tervét, 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
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Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
15/2022. (V.02.) HATÁROZATA
A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Nagy Károly Városi Könyvtár
2021. évi beszámolójáról, 2022. évi munkatervéről és beiskolázási tervéről
Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva a
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Nagy Károly Városi Könyvtár 2021. évi
beszámolóját, 2022. évi munkatervét és beiskolázási tervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
Humánerőforrások Bizottság elnöke

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. Napirendi pont: A 2022. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről
(65. sz. előterjesztés)
Sulyokné Guba Judit felkéri jegyző urat az előterjesztés ismertetésére.
Fritz Gábor elmondja, hogy Intézményvezető Úr elkészítette a programtervezetet, amely az
előterjesztés mellékletét képezi.
Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Takács József
Intézményvezetőnek.
Takács József elmondja azért tervezték egy hetesre a programsorozatot, mert több olyan
program is szerepel, például kiállítás, amelyet több napon keresztül láthatnak majd az
érdeklődők. Részletesen ismerteti a Bicskei Napok programtervezetét. Tájékoztatásul
elmondja, hogy az egy hetes programsorozat ideje alatt a parkolást igyekeznek megoldani a
régi piac területén, ahonnan a vendégek egy fahídon keresztül juthatnak el a Bicske Szíve
Parkba, a programok helyszínére.
Sulyokné Guba Judit megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Balázs Péter képviselőnek.
Balázs Péter érdeklődik, hogy ezt a bizonyos fahidat miért csak időszakosan lehet használni,
miért nem egész évben.
Sulyokné Guba Judit tájékoztatásul elmondja, hogy ezt a hidat időszakosan használhatja csak
a lakosság, mivel a Gazdasági Szervezet munkatársai mindig csak a rendezvények kezdete előtt
rakják le a hidat, a rendezvények befejeztével pedig szétszedik. Kérdezi a bizottság tagjaitól,
van-e kérdésük a programsorozattal kapcsolatban. Elmondja, hogy neki annyi javaslata lenne a
jövőre vonatkozóan, hogy az előterjesztést korábban is megtárgyalhatná a testület, így a
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programtervezet bekerülhetne a Bicskei Újságba is, így még többen értesülhetnének a
programokról.
Takács József válaszában elmondja, hogy ő inkább több olyan megállító tábla kihelyezését
szorgalmazná városszerte, ahol a városi rendezvényeket, programokat megfelelő módon tudnák
kommunikálni a lakosság számára. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a Városi Piacon
péntekenként nagyon sok ember fordul meg, még sincsen olyan hirdetőtábla, ahová kitehetnék
az aktuális városi programokat. Másik példaként említi a Bicske Szíve Parkban a rekortán
futópályát, amit szintén nagyon sokan használnak, ugyanakkor a Parkban csak az Uszodában
van hirdetési lehetőség.
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy elsőként az új helyszíneket kellene meghatározni, ahová
telepíteni szeretnék a hirdetőtáblákat. Javasolja a képviselőtársainak, gondolkozzanak közösen
a lehetséges helyszíneken. Kérdezi a bizottság tagjaitól van-e egyéb kérdésük a napirendhez
kapcsolódóan, ha nincsen, akkor kéri, hogy szavazzanak. Kéri, aki támogatja a
programtervezetet, az most 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
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
16/2022. (V.02.) HATÁROZATA
A 2022. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja a 2022. évi Bicskei Napok programsorozat megszervezéséről szóló határozati
javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1.

a 2022. évi 39. Bicskei Napok kulturális rendezvénysorozat programját a határozat
melléklete szerint jóváhagyja, azzal, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják,

2. a program lebonyolításához 5.000.000,-Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2022. évi
költségvetés terhére,
3. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központot a teljes program lebonyolítására, a
technikai feltételek biztosítására és a plakátok elkészítésére.
Határidő:

2022.05.22.

Felelős:

polgármester
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. Napirendi pont: „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
(22. sz. előterjesztés)
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy minden évben döntenek róla. Átadja a szót Fritz Gábor
jegyzőnek.
Fritz Gábor tájékoztatja a bizottságot, hogy minden évben ugyanazzal a tartalommal kerül a
bizottság elé az előterjesztés, hiszen ami már jól bevált, azon nem változtatnak.
Sulyokné Guba Judit kéri a bizottság tagjait szavazzanak. Aki támogatja, 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
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
17/2022. (V.02.) HATÁROZATA
„Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja a „Bicske a Virágzó város” pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot az alábbiak
szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évre vonatkozóan „Bicske a Virágzó
Város” címmel pályázatot hirdet azzal, hogy
1. a pályázatra a következő kategóriákban lehet jelentkezni:
• kertes házak előtti közterület,
• tömbházak, emeletes házak előtti közterület,
• utcaközösségek,
• egyéb közterület,
• közterületre néző balkonok
2. A pályázatra bármely kategóriában jelentkező vállalja a környezete virágosítását.
3. A pályázatok elbírálására 2022. augusztus 5-ig felkéri:
• Iványi Ferenc Tivadarné bizottsági tagot,
• Sulyokné Guba Judit képviselő asszonyt,
• Dr. Lovasné Báder Katalin képviselő asszonyt,
• Döme Lászlóné bizottsági tagot,
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• Szabó Attila intézményvezető urat,
• Lukács Róbertet a Bicskei Kertbarátok részéről,
• Berta Pálnét a Bicskei Kertbarátok részéről
4. A jelentkezési határidő: 2022. június 15.
5. A jelentkezés módja: a pályázati adatlap letölthető az önkormányzat www.bicske.hu
oldaláról, valamint személyesen átvehető és benyújtható:
• Bicskei Polgármesteri Hivatal
• Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár székhelyén és
tagintézményében.
6. A jutalmazás: 10.000,- Ft-os vásárlási utalvány, mely a Bicske, Szent István u. 17. sz.
alatti Bicskei Udvar elnevezésű boltban vásárolható le.
7. Az ünnepélyes díjátadó: Szent Mihály napi rendezvényen.
8. A felhívást a jelentkezési lappal együtt a www.bicske.hu oldalon és a Bicskei Újság
következő számában közzéteszi.
9. A költségeket az önkormányzat a 2022. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére
biztosítja keret jelleggel 300.000,- Ft összegben.
10. Az első 20 pályázó részére lehetőséget biztosít arra, hogy a. Bicskei Virágözön virágvásár rendezvényen bruttó 10.000,- Ft összeghatárig 50 %-os áron vásárolhatják
meg a növényeket. A másik 50%-ot az önkormányzat megtéríti az eladók részére.
11. Felkéri a bicskei oktatási-nevelési intézményeket, közösségeket, hogy idei évben is
vegyenek részt a település virágosításában.

Határidő:
Felelős:

2022.09.30.
polgármester

5. Napirendi pont: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programban való részvételről
(23. sz. előterjesztés)
Sulyokné Guba Judit elmondja, hogy az előző előterjesztéshez hasonlóan, ez a program is
minden évben meghirdetésre kerül. Ha nincs hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak. Aki
támogatja, 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
Az elfogadott döntés:
A Bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága
18/2022. (V.02.) HATÁROZATA
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„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programban való részvételről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága elfogadásra
javasolja „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programban való részvételről szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programban való részvételét 2022. évben is támogatja.
2. Az erről szóló meghirdetési anyagot és a jelentkezési lapot a www.bicske.hu
önkormányzati honlapon, a közösségi oldalon és a Bicskei Újságban közzéteszi.
Elhelyezi a programot népszerűsítő plakátot és biztosítja a jelentkezési lap Bicskei
Polgármesteri Hivatalban, a BEMKK Petőfi Művelődési Központban és a Nagy Károly
Városi Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét.
3. A pályázatokat a következő személyek bírálják el:
• Iványi Ferenc Tivadarné
• Sulyokné Guba Judit
• Dr. Lovasné Báder Katalin
• Döme Lászlóné
• Szabó Attila
• Lukács Róbert
• Berta Pálné
4. Ünnepélyes ajándékutalvány átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor.
5. Az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a Farmer Center Kft. 2060 Bicske, Szent István
út 86. szám alatti gazdaboltban vásárolható le.
6. A költségeket az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére
biztosítja keret jelleggel 250.000.- Ft összegben.

Határidő: 2022.09.30.
Felelős: polgármester
Sulyokné Guba Judit megköszöni a bizottsági tagok munkáját és a nyilvános ülést 9.45 órakor
bezárja.
K.m.f
Sulyokné Guba Judit
Humánerőforrások Bizottság elnöke

Varga Györgyné
Humánerőforrások Bizottság
részéről jkv. hitelesítő
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