
Jegyzőkönyv 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2015. november 26. napján megtartott 

ülésén.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Napirendi pont:  
 

1) Karácsonyi Ünnepség 

                    

 

1.napirendi pont: Karácsonyi Ünnepség 

 

Gerencsér Ágnes, mint a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat vezetője köszöntötte a 

megjelent tagokat és az állandó tanácskozási joggal rendelkező választópolgárokat a 

Körtvélyesi Települési Önkormányzat ülésén. Továbbá köszöntötte Dr. Barbarics Ildikót, 

meghívottat. 

Ismertette a napirendi pontokat. 

 

Először is a Mikulás csomagokról szeretne beszélni, amiket ő maguk állítanának össze. 

Elmondta, hogy beszélt már körtvélyesi vállalkozókkal, kaptak szaloncukor felajánlást, 

csokoládé felajánlást,van még két vállalkozó is ,akikkel a közel jövőben tud beszélni,mert 

eddig nem tartózkodtak itthon. A beérkező felajánlásokhoz még vásárolnának szaloncukrot, 

csokoládét, mandarint, hogy elegendő legyen az Ünnepségen megjelentek számára. Ezeket 

Mikulás zacskókba raknák, amit 10 Ft/db áron be tudna szerezni. Megkérdezte a jelenlévőket, 

hogy szeretnék-e, hogy ezt megvásárolja és beleegyeznek-e abba, hogy ebből 150 darabot 

szerezzen be. 

 

A jelenlévők ezt támogatták. 

 

Gerencsér Ágnes tájékoztatásul elmondta, hogy a Karácsonyi Ünnepség december 12-én 16 

óra 30 perckor kerül megrendezésre. 

  

Seres Józsefné egy rekesz almát be tudna szerezni, amit a csomagba lehetne tenni, ezzel is 

bővíteni a tartalmát. 

 

Gerencsér Ágnes megkérte Seres Józsefnét arra, hogy december 9-re (szerda) a rekesz almát 

hozza ki Körtvélyesbe. Továbbá megkérdezte a jelenlévőket, hogy ezen a napon este felé 

tudnának-e segíteni a csomagok összeállításában.  

 

Molnár Zoltánné elnézést kért, de egyéb elfoglaltságai miatt sajnos nem tud részt venni 

ebben a munkában. 

 

Seres Józsefné, Hosnyánszkiné Horváth Enikő, Bien-Marton Ramóna segédkezik a csomagok 

összeállításában. 

 

Gerencsér Ágnes tájékoztatásul elmondta, hogy segítőknek közfoglalkoztatottakat el fog 

tudni kérni arra a délutánra. 

Elmondta továbbá, hogy a Mikulás személye még ismeretlen, de reméli, hogy a napokban ez 

a probléma is meg fog oldódni. Lovas kocsit Hering László intézi majd. Árammal 



kapcsolatban már beszélt az E.ON – nal. Tűzoltósággal a karácsonyfa díszítése miatt 

egyeztetett és a komlói Súgólyuk Egyesületet is megkereste, ők a holnapi taggyűlésük után 

fognak visszaszólni, hogy tudják-e vállalni a fellépést. 

 

Gerencsér Ágnes arra gondolt, hogy gyárthatnának plakátokat, amiket a lépcsőházakban 

kiraknának. Ötletként felvetette, hogy rajzpályázatot hirdethetnének. A rajzokat előre le lehtne 

adni nála a boltban december 9-ig. Két korosztályban lehetne indulni. 3 éves kortól 6 éves 

korig és 6 éves kortól 12 éves korig. A korcsoportokat külön díjaznák, mindkét csoportban 

egy-egy gyermeket jutalmaznának egy nagyobb ajándékcsomaggal. A plakátra a 

rajzpályázaton kívül felkerülne az is, hogy a gyermekek saját kezűleg készíthetnek díszeket és 

azokat is vigyék be hozzá a boltba. A tűzoltóság segítségével ezeket a díszeket is fel lehet 

majd tenni a fára. 

 

 A tagok egyhangúlag támogatták ezt az ötletet. 

 

Seres Józsefné biztosította az elnököt arra vonatkozóan, hogy az idősek is fognak díszeket 

készíteni a rendezvényre. Megkérdezte, hogy meddig lehet leadni ezeket. 

 

Úgy döntöttek, hogy ennek a leadási határideje is legyen december 9. (szerda). 

 

Dr. Barbarics Ildikó tájékoztatásul elmondta, hogy ő azt beszélte László Jánossal, hogy 

pénteken vagy szombaton fognak jönni díszíteni a tűzoltóságtól. 

 

Gerencsér Ágnes elmondta, hogy 200 szeletes Jégvarázsos torta felajánlást kaptak a komlói 

háziasszonyok facebook csoportjától.  

 

Továbbá megbeszélték azt is, hogyan is rendeznék be a helyszínt. 

 

Seres Józsefné a Körtvélyesben élő időseknek segítene lejönni illetve haza is kíséri azokat az 

idős embereket, akiknek erre igényük lesz.  

 

Ezután megtárgyalták az esemény lebonyolítását, mi szerint lesz gitáros énekes előadás is, a 

buszmegállónál lévő kört körberakják majd mécsesekkel, ezzel is megadva az ünnepi 

hangulatot. Lesz továbbá lovas kocsi is, ami a gyermekeknek jó mulatságul szolgál majd. 

 

Seres Józsefné szerint a gitáros rendezvénnyel kellene kezdeni két három karácsonyi énekkel, 

ahol a gyerekek is velük énekelhetnének csalogatva a Mikulást. 

 

Molnár Zoltánné szerint ünnepélyesebbé tenné az eseményt, ha lenne egy megnyitó beszéd 

is, amit az elnök mondana. 

 

Dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy az előző éveken ez az esemény úgy zajlott, hogy 

ameddig a tűzoltóság díszítette a karácsonyfát, a gyermekek is szüleikkel felteszik a saját kis 

díszüket. Közben mindenki a Mikulást szokta várni.  

A Mikulásnak majd segíteni kell a csomagok osztásában.  

 

Megtárgyalták továbbá azt is, hogy körülbelül 300 főre kellene intézni kalácsot és teát is. A 

teát Körtvélyesben kívánják majd megfőzni. 

Seres Józsefné ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy két nagy teás kannát merőkanalakkal fog 

majd hozni. 

 



Egyeztettek arra vonatkozóan is, hogy milyen sorrendben kívánják a rendezvényt 

lebonyolítani. A megnyitó beszéd után a rajzpályázat díját osztanák ki, utána következne a 

gitáros rendezvény melynek keretén belül a gyermekek is énekelnének a Mikulást csalogatva. 

Ezt követően a Mikulás kiosztaná az ajándékcsomagokat. Megbeszélték továbbá azt is, hogy 

ki hol tudna segédkezni az Ünnepségen.  

 

 

3/2015. (XI.26.) határozat 

Gerencsér Ágnes azt javasolta, hogy ezzel kapcsolatban a határozati javaslat úgy szóljon, 
hogy a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzata a Karácsonyi Ünnepségre vonatkozó 
javaslatot megtárgyalta, és az esemény megrendezéséről döntött. A rendezvények 
részleteivel kapcsolatban e-mailben még egyeztetnek. 
 

A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

 

 

Gerencsér Ágnes megkérdezte van-e egyéb téma, hozzászólás, vélemény. Tekintettel arra, 

hogy ilyen jellegű felvetés nem hangzott el, megköszönte a jelenlévők véleményét, javaslatát 

és döntését az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Gerencsér Ágnes Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


