
ELŐTERJESZTÉS 
 

A 2017. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről 
 
 

1. előterjesztés száma: 113/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2-3. melléklet - árajánlatok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 
- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
 
Idén is, mint minden évben júniusban ünnepeljük a pedagógusokat.  
Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez alkalomból adták át 
a kiváló tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket az ország legjobb 
pedagógusainak. 

A pedagógusok napját, ami ugyan nem piros betűs ünnep, de egy kicsit talán más, mint a többi. 
Ismert a hivatás nehézsége és annak szépsége és öröme. A pedagógusaink szeme előtt 
gyarapszanak a gyermekeink testben és lélekben. Azt, hogy a pedagógusaink képesek jóságos 
és szelíd szavakra, okos meggyőző érvekre akkor is, amikor sokszor ők is rászorulnak, azt 
mutatja, szükség van kölcsönös megbecsülésre. A jó pedagógusok tudják, hogy egy 
gyermeknek felnőttként miként alakul a sorsa, melynek részesei, az ember gyermekkori 
emlékképeinek hordozói, és életre meghatározó élményei. A pedagógus nemcsak oktat, hanem 
személyiségével nevel. Ők azok, akik akarják meleg mosollyal és simogató kezekkel elvezetni 
a gyermeket egy számára teljesen új világba.  Pedagógusnak lenni élethivatás. A pedagógus 
nemcsak tananyagot tanít, osztályt fegyelmez, hanem szívet és lelket ad mellé. 

A pedagógusok köszöntése során kerül átadásra Bicske Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 3/2016. (I. 27.) rendelet 89. §-a értelmében Bicske Város 2017. évi Oktatás- és 
Művelődésügyéért kitüntetés.  

Szécsi Ervin és Szécsi Ervinné Ica megkereste Önkormányzatunkat, hogy a Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola Prohászka Ottokár utca épületéhez tervezett „Pedagógus fa” 
létrehozásához a lehetőségekhez mérten az Önkormányzat járuljon hozzá anyagilag. Az épület 
elé egy vastagabb háncsolt fa lenne lebetonozva megfelelő környezettel, amelyre a Csokonai 
Vitéz Mihály Általános Iskola 65 nyugdíjba vonult pedagógusának neve kerülne elhelyezésre 
egy-egy kis táblácskán. A későbbiekben lehetőséget nyújtana az emlékfa a folyamatosan 
nyugállományba vonuló pedagógusokról való méltó megemlékezésre. A fára kerülő táblák 
elkészítéséhez az Hivatalunk árajánlatokat kért be. 2 árajánlat érkezett (2 sz. melléklet). 



Kérem képviselőtársaimat, hogy döntsünk a Pedagógusnap programjáról és a „Pedagógus fa” 
létrehozásáról. 
 
Bicske, 2017. április 3. 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

1. melléklet az 113/2017 számú előterjesztéshez 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: A 2017. évi Pedagógus Nappal összefüggő kérdésekről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  
 

 A köszöntés időpontja: 2017. június 2. (péntek) 

 A köszöntés helyszíne: Báder Fogadó 

 A köszöntés után vacsorával vendégeli meg a meghívottakat Bicske Város 

Önkormányzata 

2. a Pedagógusnapi költségekre és a Pedagógus fa létrehozására a fedezetet Bicske Város 
Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében szereplő kiemelt állami, önkormányzati 
ünnepségek címen szereplő kiadások terhére keret jelleggel 800.000 Ft összegben 
biztosítja,  

 
3. javasolja, hogy a Pedagógusnapi köszöntésre Bicske város valamennyi köznevelési 

intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást, 
 

4. felkéri a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárat a rendezvény 
lebonyolítására.  

 
Határidő: 2016. június 3. 
Felelős: polgármester 
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