
Jegyzőkönyv 
 

Készült Körtvélyes Településrészi Önkormányzat 2016. november 30. napján megtartott 

ülésén.  

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Gerencsér Ágnes, mint a Körtvélyes Településrészi Önkormányzat vezetője köszöntötte a 

megjelent tagokat a Körtvélyesi Települési Önkormányzat ülésén. Megállapította, hogy az 

ülés határozatképes. Tájékoztatásul elmondta, hogy Bien–Marton Ramóna nem tudott ma 

eljönni egyéb elfoglaltsága miatt, de beszélt vele telefonon és jelezte felé, hogy a Karácsonyi 

ünnepségen természetesen segédkezni fog. 

 

Ezután ismertette a napirendi pontot. 

 

 

Napirendi pont:  
 

1) Körtvélyesi Karácsonyi Ünnepség részletes megbeszélése 

                   

 

 

 

1. napirendi pont: Körtvélyesi Karácsonyi Ünnepség részletes megbeszélése 

 

 

Gerencsér Ágnes tájékoztatta a tagokat a részönkormányzat anyagi helyzetéről is, mely 

szerint a körtvélyesi részönkormányzat 434.000 forinttal rendelkezik. Elmondta továbbá azt 

is, hogy ő szándékosan gyűjtögette a részönkormányzat pénzét, hogy nagyobb dolgok 

megvalósítására is sort tudjanak majd a jövőben keríteni. 

 

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ünnepség 2016. december 10. napján 17 órakor fog 

kezdődni. 

Ez után kérte a jelenlévőket, hogy döntsenek abban, hogy ez évben szeretnék-e, hogy 

vegyenek a körtvélyesi városrésznek egy új égősort. A tagok egyhangúlag támogatták az 

ötletet. 

 

Továbbá tervei szerint 150 ajándékcsomagot állítanának össze a körtvélyesi gyermekek 

részére, amely minőségi csoki mikulást, szelet csokit, szaloncukrot és narancsot fog 

tartalmazni. Abban az esetben, ha megmaradna néhány csomag, azokat a rászorulók között 

osztanák szét, mint azt tették eddig is. 

 

Ezen rendezvénnyel kapcsolatban fel fogja majd keresni Gelb Miklóst is és lovas kocsit is fog 

intézni, amin majd a Mikulás érkezni fog.  

 

Szeretnének továbbá rajzpályázatot kiírni az ott élő gyermekek számára, a helyezettek 

számára külön ajándékot biztosítanának. 

 

Seres Józsefné elmondta, hogy ebben az évben is lehet az ő garázsában főzni a teát, továbbá 

intézni fog fánkokat. Papír tálcákat, kannát, merőkanalat hozni fog.  

 

Megbeszélték továbbá azt is, hogy a teafőzéshez mi mindent fognak megvásárolni. 



 

Az elnök elmondta, hogy meg fogja keresni ebben az évben is Sík Jánost és felajánlásként kér 

majd tőle islert és linzert.  

Karácsonyi torta ez évben is lesz, amiért nagyon hálásak a készítőnek.  

 

Tájékoztatta a részönkormányzati tagokat arról, hogy az égősort nagy valószínűséggel a 

tűzoltóság teszi fel, de ennek még utána fog nézni a közeljövőben. 

 

 

4/2016. (XI.30.) határozat 

Gerencsér Ágnes azt javasolta, hogy ezzel kapcsolatban a határozati javaslat úgy szóljon, 

hogy a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzata a Körtvélyesi Karácsonyi Ünnepségre 

vonatkozó javaslatot megtárgyalta, és a Karácsonyi ünnepség megrendezésével 

kapcsolatban úgy döntött, hogy az esemény megrendezésére 200.000 forintot, azaz 

kettőszázezer forintot különítene el. 

 
A jelenlévők a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

 

Elmondta továbbá azt is, hogy az előző ülésen tévesen lett elfogadva a 3/2016. (XI.16.) 

határozati javaslat, miszerint a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat 39.400 Ft + Áfát, 

azaz harminckilencezer-négyszáz forint + áfát különítene el a közvilágítási OCS csatlakozó 

doboz felszerelésére. Mert ezt a költséget a képviselői keretéből fogja megoldani. 

 

 

 5/2016. (XI.30.) határozat 

  

Ezzel kapcsolatban kérte a tagokat, hogy fogadják el határozati javaslatként, hogy a 

Körtvélyesi Településrészi Önkormányzata visszavonja a 3/2016. (XI.16.) határozati 

javaslatát, miszerint a Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat 39.400 Ft + Áfát, azaz 

harminckilencezer-négyszáz forint + áfát különítene el a közvilágítási OCS csatlakozó 

doboz felszerelésére. Mert ezt a költséget az elnök a képviselői keretéből fogja megoldani. 

 

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 az ülést bezárta.  

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Gerencsér Ágnes Farkas Judit 

 Elnök jegyzőkönyvvezető 


