
JEGYZŐKÖNYV 

a Humánerőforrások Bizottság 

rendes, nyílt üléséről 
 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2017. január. 900 óra  
  

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Sulyokné Guba Judit elnök 

Máté János Szilárd bizottsági tag 

Dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag 
 

Hiányzó bizottsági tag: 
Igari Léna bizottsági tag 

Némethné Horváth Nikoletta bizottsági tag 
 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Kollár-Vincze Viktória ügyintéző 

Dankó Anikó ügyintéző 

 

 

Sulyokné Guba Judit: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel 

határozatképes. A jegyzőkönyv-hitelesítésére felkéri dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági 

tagot. A napirendi javaslatok kibővítésére tesz javaslatot. „A legszebb konyhakertek” - 

Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi programhoz történő csatlakozás mellett kéri, 

hogy a 2017. március 15-i ünnepi programról szóló előterjesztést is tárgyalják meg. 

Kéri a bizottság tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot, illetve a napirendet 

elfogadja, jelezze.  

 

 

A Humánerőforrások Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

1/2017. (I.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. január 19-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és a napirend elfogadásáról 

 

A Humánerőforrások Bizottság dr. Lovasné Báder Katalint, a Humánerőforrások Bizottság 

tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

1.) „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozás 



Előterjesztő: polgármester 

 

2.) 2017. március 15-i ünnepi program 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

1.) napirendi pont 

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozásról 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt, pár mondattal vezesse fel 

az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy Bicske városában már hagyománnyá vált „A legszebb 

konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz való csatlakozás. Az idei 

évben is Kovács Szilvia programigazgató - Karcag város alpolgármestere - hívta fel a 

figyelmet arra, hogy Magyarország valamennyi településének önkormányzata csatlakozzon 

ehhez a programhoz. A program célja, hogy a kertművelő embereket megbecsülje, a 

kertművelés hagyományait megőrizze, valamint népszerűsítse az egészséges, friss 

zöldségeket, gyümölcsöket. Ez a program gyakorlatilag egy verseny is egyben, ezért a 

program lebonyolítására szabályzat készült, amely szerint zsűritagokat kell kijelölni bíráló 

bizottságnak. A határozati javaslat a 3 fős bizottság tagjaira Bálint Istvánné alpolgármester 

asszony, Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony és Nagy Attila igazgató úr személyére 

tesz javaslatot. Kéri a bizottság tagjait, hogy a határozati javaslatot támogassák. 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök megköszöni a tájékoztatást és egyúttal megkérdezi a 

bizottság tagjait, hogy van-e észrevétel, javaslat. 

 

dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag elmondja, hogy ez már egy bevált gyakorlat 

Bicskén.  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök elmondja, hogy egy észrevétele van a határozati 

javaslat 6. pontjával kapcsolatban. Ez a pont tartalmazza azt, hogy ajándékutalványt kapnak 

díjazásként a helyezettek, amely a helyi gazdaboltban vásárolható le. Véleménye szerint ezt 

pontosítani szükséges, mivel két gazdabolt is található Bicskén. Kéri, hogy kerüljön 

meghatározásra névvel és címmel, hogy melyik gazdaboltban vásárolhatóak le a díjként 

kiosztandó utalványok. Amennyiben nincs további észrevétel, 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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HATÁROZAT 

Tárgy: „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi 

programhoz történő csatlakozásról  

 



Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a „A 

legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 2017. évi programhoz 

történő csatlakozásról szóló határozati javaslatot a következő kiegészítéssel elfogadásra 

javasolja:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz 

2017. évben csatlakozik.  

2. Az erről szóló hirdetményt a Bicskei Újságban közzéteszi és ezzel egyidőben a 

jelentkezési lapot a www.bicske.hu önkormányzati honlapon is elhelyezi és biztosítja a 

jelentkezési lap Bicskei Polgármesteri Hivatalban, a Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és a Könyvtárban való terjesztését és leadásának lehetőségét. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására.  

4. A pályázatokat 2017. 08. 15-ig a következő bizottság bírálja el: 

• Bálint Istvánné alpolgármester asszony  

• Iványi Ferenc Tivadarné képviselőasszony  

• Nagy Attila igazgató úr 

 

5. Ünnepélyes átadásra a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor. 

 

6.   Az I. helyezettet 15.000.- Ft-os, a II. helyezettet 10.000.- Ft-os, III. helyezettet 5.000.- 

Ft-os ajándékutalvánnyal díjazza, amely a helyi gazdaboltban vásárolható le.  

A képviselő-testületi ülésen kerüljön meghatározásra a gazdabolt neve és címe. 

 

6. A költségeket az önkormányzat 2016. évi költségvetés pénzmaradvány terhére 

biztosítja keret jelleggel 250.000.- Ft összegben. 

 

 

2.) napirendi pont 

A 2017. március 15-i ünnepi programról 

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés 

ismertetésére. 

 

Fritz Gábor jegyző ismerteti, hogy a nemzeti ünnepünkhöz méltó megemlékezés érdekében 

szükséges dönteni a programról. Elmondja, hogy a határozati javaslat tartalmazza a részletes 

programtervezetet, az ünnepi köszöntőt elmondó személy tekintetében még egyeztetések 

zajlanak. Ezért kéri a Humánerőforrások Bizottságot, hogy hatalmazza fel a polgármestert 

arra, hogy további egyeztetéseket folytasson és 2017. január 25-ig kérje fel az ünnepi 

köszöntőt elmondó személyt.  

 

Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek 

észrevétele.  

 

dr. Lovasné Báder Katalin bizottsági tag megkérdezi, hogy milyen napra esik március 15-e.  

 

Máté János Szilárd bizottsági tag válaszol, szerda. Megkérdezi, hogy az időpont 

változtatható-e, mivel az országos rendezvények is általában délután vannak. 

 

http://www.bicske.hu/


Sulyokné Guba Judit bizottsági elnök elmondja, hogy azok általában délelőtt szoktak lenni. 

De mindig változik. A fáklyás menetnek pedig megvan a maga hangulata. Elmondja, hogy a 

fáklyás menettel kapcsolatban van észrevétele. Kéri, hogy a Bicskei Fúvószenekari 

Egyesülettel és a Vértes Történelmi Hagyományörző Ifjúsági Egyesülettel vegye fel az 

önkormányzat a kapcsolatot és kérjék fel őket, hogy a fáklyás menetet kísérjék. Véleménye 

szerint látványos lenne, ha huszárok vezetnék fel a menetet és közben a fúvósok kísérnék 

őket. Véleménye szerint a határozati javaslatban szereplő 400.000,-Ft elegendő. 

Amennyiben nincs egyéb javaslat, akkor kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. 

Megkérdezi, hogy ki az, aki támogatja az előterjesztést.  

 

 

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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HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A 2017. március 15-i ünnepi programról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a 2017. 

március 15-i ünnepi programról szóló határozati javaslatot a következő kiegészítésekkel 

elfogadásra javasolja:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 15-i ünnepi programot a 

következők szerint fogadja el: 

 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Időpont: 2017. március 15. du. 16:00 óra 

Narrátor: Janek Réka 

 

7. Himnusz 

 

8. Székely Himnusz 

 

9. Ünnepi köszöntő: 

Elmondja: …………………………………. 

 

10. Ünnepi műsor: 

Előadja: Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

 

11. Fáklyás menet (időjárás függvényében; tervezett útvonal: Kossuth tér, Szent István 

út, Bocskai u., Könyvtár, Kossuth tér) 

 

12. Koszorúzás: Kossuth Szobor 



 

13. Szózat 

 

Felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárt a műsor előkészítésére, a teljes 

program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek biztosítására, a 300 db meghívó 

és 40 db plakát elkészítésére.  

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és 

lebonyolítására a 2016. évi költségvetés pénzmaradvány terhére keret jelleggel 400.000 Ft-ot 

biztosít. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztetéseket folytasson és 2017. január 25-ig felkérje 

az ünnepi köszöntőt megtartó személyt. 

 

Javasolja a Bicskei Fúvószenekari Egyesület és a Vértes Történelmi Hagyományőrző Ifjúsági 

Egyesület felkérését a fáklyás menet kíséretére. 

 

 

 

Sulyokné Guba Judit: Megköszöni a jelenlévők munkáját és 908 órakor bezárja az ülést. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Dr. Lovasné Báder Katalin 

 Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 


