
Jegyzőkönyv 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2016. november 08. napján megtartott 

ülésén.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Gerencsér Ágnes, mint a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat vezetője köszöntötte a 

megjelent tagot, Seres Józsefnét a Körtvélyesi Települési Önkormányzat ülésén. 

Megállapította, hogy a két fő jelenlétével az ülés határozatképes. 

 

Tájékoztatta arról, hogy a településrészi önkormányzatok testületei számára is kötelező évente 

legalább hat ülés és egy közmeghallgatás megtartása. Ezután ismertette a napi rendi pontokat. 

 

 

Napirendi pont:  
 

1) Körtvélyesi Karácsonyi Ünnepség 

                   

2) Egyebek 

 

 

1. napirendi pont: Körtvélyesi Karácsonyi Ünnepség 

 

 

Gerencsér Ágnes elmondta, hogy ő szeretné, ha a Körtvélyesi Karácsonyi Ünnepségre ismét 

lenne lovas kocsi, mikulás, csomagokat osztanának. 

Megkérdezte Seres Józsefnét, hogy milyen ötletei vannak a 2016. évi Karácsonyi 

Ünnepséggel kapcsolatban. 

 

Seres Józsefné válaszában elmondta, hogy a mikulás szerepére ugyanúgy, mint tavaly 

javasolná egyik munkatársát, felvetette, hogy adománygyűjtésbe kezdhetnének, és ezekből 

készítenének kis csomagokat a gyerekek részére. 

 

Az elnök elmondta, hogy ő is mindenképpen szeretné, ha ez megtörténne, eddig is minden 

évben gyűjtöttek adományokat és a megmaradt csomagokat szétosztották a rászorulók között. 

Továbbá tájékoztatásul elmondta, hogy Sík Jánost ez évben is fel fogja keresni és megkéri, 

hogy járuljon hozzá az esemény megrendezéséhez finom süteményeivel. 

 

Az Ünnepség megrendezésének időpontját 2016. december 10. (szombat) napjára tűzték ki. 

 

 

Megegyezetek abban, hogy Körtvélyes városrészben Karácsony alkalmával lesz teafőzés, 

kalácsot, süteményeket fognak osztani az ott lakóknak. 

Seres Józsefné sörpadokat ki fog vinni a helyszínre, fenyőfadíszítés lesz, mint minden évben, 

a karácsonyfa díszítését Gerencsér Ágnes intézni fogja. 

 

Gerencsér Ágnes szeretne az Ünnepség keretein belül megrendezni agy mézeskalácssütő 

versenyt is a gyermekek számára, ahol íz és látvány alapján bírálnának a zsűrik. 

Megbeszélték, hogy kisebb ajándékokat adnának a nyertesek részére, ennek a meghirdetéséről 

az elnök gondoskodik a közeljövőben. 

 



Seres Józsefné felajánlotta a segítségét a díszek elkészítésében, hiszen az idősek klubjában 

nagyon szívesen foglalkoznak ilyen szép dolgok elkészítésével. 

 

 

2/2016. (XI.08.) 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, melynek 
időpontja 2016. december 10. napja. A rendezvények részleteivel kapcsolatban a következő 
részönkormányzati ülésen még egyeztetnek. 

 
A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

 

Gerencsér Ágnes kérte, hogy ha bármilyen ötlet felmerül, akkor azt jelezzék ő felé. 

 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

Az Egyebek napi rendi pontban megbeszélték, hogy a következő részönkormányzati ülést 

november 30. (szerda) napján 17 óra 10 perckor fogják megtartani, mely során a Karácsonyi 

Ünnepséget fogják tárgyalni részleteiben. 

 A további ülések időpontját a közeljövőben egyeztetni fogják. A közmeghallgatás időpontját 

pedig Polics József polgármester úrral fogják a napokban megbeszélni, melynek megtartását 

megelőzően fogják az egyik ülést megtartani. 

 

 

 

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

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

és az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Gerencsér Ágnes Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


