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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:  2018. április 19. 1045 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 Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Kissné Bükkösi Éva  

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ igazgatója 

 

Sulyokné Guba Judit: megnyitja a bizottság, soros, nyílt ülését. Megállapítja, hogy a bizottság 

3 fővel határozatképes. Felkéri dr. Lovasné Báder Katalint a jegyzőkönyv-hitelesítésére. 

Megkéri a bizottság tagjait, aki támogatja a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és a napirendet, 

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:  

 

43/2018. (IV.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: A 2018. április 19-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

és a napirend elfogadásáról 

 

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

tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

 

1.) Bicske város Közösségi Beavatkozási Tervéről 
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Előterjesztő: polgármester 

 

2.) Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2018. évi Pedagógus Napi 

rendezvényről 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bejelentések 

 

1. Bicske Város Közösségi Beavatkozási Tervéről 

 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy az önkormányzat 

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ-Kapcsolat Központtal konzorciumban pályázatot nyújtott be a „Közösségi 

Beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű felhívásra. 

Ezen pályázat keretében készült el a Közösségi Beavatkozási Terv elnevezésű tanulmány, mely 

tartalmazza azt a helyzetelemzést, illetve a célok megjelölését és a támogatási kérelemben 

szereplő tevékenységek rövid bemutatását, amit előír a pályázati felhívás. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Megadja a szót Szabó Ágnes 

intézményvezetőnek. 

 

Szabó Ágnes: tájékoztatja a bizottságot, hogy ennél a pályázatnál tapasztalta először azt, hogy 

az érintetteket is megkérdezik. Véleménye szerint mégiscsak az a leghitelesebb forrás, amit a 

megkérdezettek a saját helyzetükről, jövőjükről, az elképzeléseikről elmondtak. A pályázatban 

nagyon nagy szerepe van a Kapcsolat Központnak. Teszik a dolgukat, ahogyan eddig is, viszont 

most egy picit más rendszerben, másfajta szemlélettel, a feladatellátásban bekövetkezett 

strukturális változásokkal. Úgy gondolja, hogy egy tényleges, valós párbeszéd alakult ki 

közöttük és az érintettek között is. 

 

Sulyokné Guba Judit: megköszöni a tájékoztatást. Kéri a bizottság tagjait, amennyiben 

kérdésük van az elhangzottakkal, leírtakkal kapcsolatban, azt most tegyék fel. 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) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

44/2018. (IV.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske város Közösségi Beavatkozási Tervéről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

város Közösségi Beavatkozási Tervéről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 

azonosítószámú pályázat keretében elkészült „Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált 

lakóterületek integrációja érdekében” című Közösségi Beavatkozási Tervet elfogadja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

2. Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2018. évi Pedagógus Napi rendezvényről 
 

Sulyokné Guba Judit: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést.  

 

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

kérdésük, javaslatuk az előterjesztéssel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kéri, hogy szavazzanak. 

Kéri, aki támogatni tudja a határozati javaslatot, az 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) szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

45/2018. (IV.19.) Humánerőforrások Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2018. évi Pedagógus Napi 

rendezvényről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánerőforrások Bizottsága a Bicske 

Város Önkormányzata által szervezett 2018. évi Pedagógus Napi rendezvényről szóló 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. A Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  

 

• A köszöntés időpontja: 2018. június 1. (péntek) 

• A köszöntés helyszíne: Báder Fogadó 

• A köszöntés programja: köszöntő vacsora 

 

2. a Pedagógusnapi költségekre a fedezetet Bicske Város Önkormányzata a 2018. évi 

költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati ünnepségek címen szereplő kiadások 

terhére keret jelleggel 560.000 Ft összegben biztosítja,  
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3. javasolja, hogy a Pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi köznevelési 

intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást. 

 

3. Bejelentések 

 

Bejelentés hiányában Sulyokné Guba Judit a Humánerőforrások Bizottság soros, nyílt ülését 

11:00-kor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Sulyokné Guba Judit Dr. Lovasné Báder Katalin 

  Humánerőforrások Bizottság Elnöke Humánerőforrások Bizottság 

részéről jkv. hitelesítő 

 
 


