
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertről 
 

1. előterjesztés száma: 394/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 

3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: - 

- 1. melléklet – határozati javaslat 

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! 

 

Az előző években hagyománnyá vált, hogy az új esztendőt jótékonysági koncert 

megszervezésével köszöntöttük. A 2015-ös évben Irina Ivanyickaja zongoraművésznő, Ribli 

Ilona csellóművésznő, Kegye János pánsípművész, Herczenik Anna szoprán operaénekesnő és 

Bazsinka József Liszt Ferenc-díjas tubaművész előadásait hallgathattuk meg. A koncert 

bevételéből a bicskei, súlyos beteg gyermekek gyógyulását támogatta az önkormányzat.  

 

2016-os évben a Semmelweis Kamarazenekar, valamint a Bicskei Prelúdium Alapfokú 

Művészeti Iskola művésztanárai adtak jótékonysági koncertet a Petőfi Művelődési Központban. 

Az adományokból befolyt összeget a bicskei beteg gyermekek megsegítésére és a Bicske Városi 

Bölcsőde fejlesztésére fordítottuk. 

 

A 2017-es évben a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola 2015. évi tehetséggondozó 

programjának FÉNYHAJÓ- ZENÉS IDŐUTAZÁS című előadás bemutatására került sor az 

iskola növendékeinek és tanárainak közreműködésével. Az előadás bevételéből Gál Anikó és 

Molnár Péter súlyos beteg bicskei lakosok támogatására került sor. 

 

A 2018-as év eleji jótékonysági újévköszöntő keretében Konkoly Csenge népi énekes, 

előadóművész, népzenész és a Magyarhang Zenekar koncertjére került sor, népszokás és 

hagyományőrző autentikus népzenével. Az előadás bevételéből Kun Csaba és Döme Zsolt 

súlyos beteg bicskei lakosok támogatására került sor. 

 

A korábbi évek hagyományát folytatva a 2019-es új esztendőt is jótékonysági rendezvény 

megszervezésével köszöntjük. A jótékonysági újévköszöntő keretében a Bazsinka család 

koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. 



A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár bevonásával önkormányzatunk is 

jelentős szerepet vállal a rendezvény lebonyolításában. 

 

Az előadás bevételét rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) megsegítésére 

kívánjuk fordítani. 

 

A jótékonysági újévköszöntő koncert bevételei elosztásának koordinálására szükségesnek 

véljük egy ad hoc bizottság felállítását. A bizottságba a bizottsági elnököket és Alpolgármester 

asszonyt javasolom delegálni. 

 

Azok számára is lehetőséget biztosítunk a nemes cél támogatására, akik nem tudnak a koncerten 

személyesen részt venni támogatói jegy vásárlásának lehetőségével. 

A támogatói jegyeket a Petőfi Művelődési Központban lehet megvásárolni. 

 

A rendezvény program-tervezetét az alábbiak szerint javasolom elfogadni: 

Időpontja: 2019. január 5. szombat 17.00 óra 

Helyszíne: Fiatalok Háza 

Narrátor: Janek Réka 

Rendezvényen fellépő: Bazsinka család 

 

Bicske, 2018. november 23. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 394/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncertet az előterjesztésben szereplő 

programtervezet szerint rendezi meg,  

2. a rendezvény bevételeit jótékonysági célra, rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy 

(személyek) megsegítésére fordítja, 

3. felkéri a Bicskei Polgármesteri Hivatalt a Petőfi Művelődési Központ bevonásával a 

rendezvény előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására 

• plakátok, szórólapok, figyelemfelkeltő tabló előkészítése 

• műsorvezetői forgatókönyv elkészítése, műsorvezetés biztosítása 

• adományszelvények, meghívó elkészíttetése, meghívók postázása 

• adománylevelek elkészítése, ajándékok megvásárlása 

4. a 3. pontban felsorolt feladatok végrehajtására keret jelleggel bruttó 200.000,- Ft-ot 

biztosít, Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés dologi kiadásai terhére 

5. a fentiek mellett a 2019. évi bicskei jótékonysági újévköszöntő koncert 

adománygyűjtését bruttó 300.000,- forinttal támogatja, melyre Bicske Város 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosít fedezetet 

6. elrendeli az előadás céljának a médiában való meghirdetését 

7. ad hoc bizottság létrehozását határozza el, a bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg: 

• Bálint Istvánné alpolgármester asszony 

• Sulyokné Guba Judit Humánerőforrások Bizottság elnöke 

• Iványi Ferenc Tivadarné Város- és Vállakozásfejlesztés Bizottság elnöke 

• Bárányos József Gazdálkodási Bizottság elnöke 

9. felhatalmazza az ad hoc bizottságot a jótékonysági újévköszöntő koncert bevételének a 

rászoruló, nehéz helyzetben lévő személy (személyek) közötti elosztására 

 

Határidő: 2019.12.31. 

Felelős: polgármester 

 


