
Jegyzőkönyv 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2015. október 26. napján megtartott 

alakuló ülésén.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Napirendi pont:  
 

1) Körtvélyes Településrészi Önkormányzat megalakulása, költségvetés 

                    

2) Karácsonyi Ünnepség 

 

3) Egyebek 

 

Gerencsér Ágnes, mint a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat vezetője köszöntötte a 

megjelenteket, az alakuló ülést megnyitotta. Tájékoztatásul elmondta, hogy a településrészi 

önkormányzat munkájának személyi és adminisztratív feladatait a polgármesteri hivatal látja 

el, melyhez összekötőt biztosít. E feladatot Farkas Judit látja el.  

Kérte Seres Józsefnét, a településrészi önkormányzat tagját az esküokmány felolvasásra. Az 

eskü letétele után ismertette a napirendi pontokat. 

 

 

1. napirendi pont: Körtvélyes Településrészi Önkormányzat megalakulása, költségvetés 

 

Bevezetőjében elmondta, hogy a Képviselő-testület 2015. november 5-i ülésén fogja 

megtárgyalni. A képviselő-testület az éves költségvetésében határozza meg a településrészi 

önkormányzatok által felhasználható éves pénzkeretét Előre láthatóan Körtvélyes 

Településrészi Önkormányzat évi 200.000 Ft-ot fog kapni. Erre az évre időarányosan lesz 

elosztva ez a pénzösszeg. Erre az évre 50.000 Ft-ot fognak kapni. Ezen kívül megkapják még 

a maradékot, ami még bent maradt a részönkormányzatban, hiszen Borbás Sándor szinte az 

összes pénzt bent hagyta. E szerint a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2015. évi 

bevételi előirányzata 302.000 Ft körülbelül. Kiemelte, hogy a részönkormányzat döntheti el, 

hogy az általa felhasználható pénzösszeget milyen feladatok megoldására használja fel.  

 

 

2. napirend: Karácsonyi Ünnepség 

 

Gerencsér Ágnes kérte a jelenlévőket, hogy ha van lehetőségük rá, akkor mindenki vegyen 

részt az ünnepség megszervezésében és lebonyolításában. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy az ünnepség időpontja még nincs lefixálva. 

Mivel ez évben nem volt megtartva a Körtvélyesi napok sem szeretné, ha most a Karácsonyi 

Ünnepség nagyobb esemény lenne, mint ez a korábbiakban volt. Az óvodával közösen 

szeretné megrendezni a műsort és az ő segítségüket kérné kisebb ajándékok, mécsesek és 

karácsonyfadíszek elkészítésében. 

Javasolta, hogy a gyermekek részére ajándékcsomagokat készítsenek, amelynek tartalma 

lenne csokoládé, gyümölcs.  

Mikulást is hívnának erre az eseményre, melyre lovas kocsival érkezne. Ennek szervezése 

még folyamatban van. 

Zene hangosítását Gelb Miklós vállalná. 15.000 Ft-ért 3 órás műsort szolgáltatna. 

Gerencsér Ágnes továbbá elmondta, hogy teát lehetne főzni illetve Sík Jánostól színes 

kalácsokat lehetne vásárolni. 



Bien-Marton Ramóna spórolásként javasolta, hogy Sík Jánostól kérdezzék meg, hogy 

esetleg ezt nem tenné-e meg felajánlásként. 

 

Gerencsér Ágnes ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy meg fogja keresni a boltokat illetve a 

felajánlókat. Tájékoztatásul elmondta, hogy Sík János így is nagyon sokat segít Körtvélyes 

városrésznek. 

 

Bien-Marton Ramóna javasolta, hogy az időseknek is gyűjtsenek ajándékokat. 

 

Gerencsér Ágnes elmondta, hogy gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek egyaránt szól ez az 

ünnepség. A buszmegállóval szemben szokott megrendezésre kerülni ez a rendezvény, ahol az 

óvodások énekelnek, teával, kaláccsal kínálják a jelenlévőket. 

 

Seres Józsefné egyetértett azzal, hogy a támogatókat mindenképpen keressék majd meg, 

köztük Kalamár Józsefet is javasolta, hogy a gyermekek lovagolni is tudjanak szórakozási 

lehetőségként. 

 

Bien-Marton Ramóna megkérdezte, hogy körülbelül mikorra tehető a rendezvény időpontja. 

 

Gerencsér Ágnes válaszában elmondta, hogy várhatóan december 12-i hétvégén kerül 

megrendezésre. 

 

Seres Józsefné ötletként felvetette, hogy Komló városa gazdag tehetséges fiatalokban és 

sokukkal van kapcsolata, köztük két kollégája is, akik gitározhatnának és énekelhetnének az 

ünnepségen. Továbbá felajánlotta, hogy a Körtvélyes városrészben élő időseket segítene 

kimozdítani otthonukból, hogy ők is részt vehessenek a Karácsonyi Ünnepen.  

Seres Józsefné továbbá felajánlotta, hogy szolgáltat majd sörpadokat, tálcákat, 

papírtányérokat, műanyag evőeszközöket, raklapokat színpad kialakítására, továbbá rezsót és 

25-30 literes kannákat is. 

Továbbá felvetette, hogy lehetne egy nagy karácsonyfát süttetni, arra csillagszórókat, 

gyertyákat tenni és ezt felszolgálni az ünnepségen. 

 

Gerencsér Ágnes megköszönte a sok segítséget és biztosította a megjelenteket arra 

vonatkozóan, hogy segítőket fog majd hívni és mindenképpen meg fogják oldani a felmerülő 

egyéb problémákat. Tájékoztatásul elmondta, hogy beszélt az E.ON-al a karácsonyfaégők 

miatt. Az E.ON tájékoztatása szerint 23 W-os égősorokat kellene beszerezni, hogy 

biztonságos legyen a használata. 

Megkérdezte a jelenlévőket, hogy szeretnének-e égősorokat. 

 

A jelenlévők egyhangúan azt mondták, hogy a karácsonyi hangulathoz elengedhetetlen kellék. 

  

Gerencsér Ágnes tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előző égősort sajnos megrongálták, ezt 

akkor meg kellene javítatni, melynek költségeit egyelőre még nem tudja megmondani. 

 

Elmondta továbbá, hogy a tűzoltóság segíteni fog a Karácsonyfa feldíszítésében. 

 

Seres Józsefné megígérte, hogy az Idősek Napközi Otthonában az idősekkel fognak majd 

gyártani díszeket kartondobozból. 

 

Gerencsér Ágnes megkérdezte, hogy vegye-e fel a kapcsolatot a Komlói Súgólyuk 

Egyesülettel. 

 



Támogatták az ötletet mindannyian. 

 

Seres Józsefné szerint a Családok Átmeneti Otthonát is meg kellene keresni, hiszen ők is 

csodálatos műsorokat szoktak előadni. 

 

Gerencsér Ágnes ismertette az Ünnepség lebonyolításra álló hely adottságait.  

 

Hosnyánszkiné Horváth Enikő javasolta, hogy az Annabella és a buszmegálló közé tegyék 

az ünnepség helyszínét. 

 

Megállapodtak abban, hogy további ötleteket cserélnek még e-mail-ben is, és kitalálják 

közösen a részleteket, köztük azt is, hogy hol legyen pontosan a műsorok helyszíne. 

 

 

1/2015. (X. 26.) határozat 

 

Javasolja, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadjuk el. Körtvélyes Településrészi 

Önkormányzat a Karácsonyi Ünnepség megszervezésére és lebonyolítására 150.000 Ft-ot 

különítsen el. 

 

A jelenlévők a javaslatot egyhangúan elfogadták. 

 

 

3.  napirend: Egyebek 

 

Gerencsér Ágnes elmondta, hogy legközelebb novemberben szeretne ülést tartani. Továbbá 

kérte, hogy ha bármit látnak Körtvélyes városrészben problémaként, jelezzék ő felé. 

 

 

Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Gerencsér Ágnes Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


