
Előterjesztés 

2018. március 15-i ünnepi programról 
 

1. előterjesztés száma: 5/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 

3. előterjesztést 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! 

 

Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. 

megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos 

szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat 

érzését. Ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk 

keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy 

országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar 

lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra, Önkormányzatunk ezért méltó ünnepi keretek 

között kíván megemlékezni az 1848-49-es eseményekről. 

A 2018. március 15-i ünnepi program időben történő előkészítése és megszervezése érdekében 

a programról a jelen ülésen indokolt dönteni.  

A színvonalas lebonyolítás érdekében javaslom, hogy az ünnepi programért, a meghívóért, a 

plakátért és a technikai háttér biztosításáért a Bicskei Egységes Művelődési Központ és 

Könyvtár szakemberei legyenek a felelősek a Bicskei Polgármesteri Hivatal iránymutatása 

alapján. 

 

 

Bicske, 2018. január 8. 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

 



1. melléklet a 5/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: 2018. március 15-i ünnepi programról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bicskei Egységes Művelődési 

Központot, a műsor előkészítésére, a teljes program lebonyolítására, a hangosítás, a technikai 

feltételek biztosítására, a 350 db meghívó és 40 db plakát elkészítésére. 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepség előkészítésére és lebonyolítására 

a 2018. évi költségvetés kiemelt állami ünnepek előirányzat terhére keret jelleggel 1.500.000 

Ft,-ot biztosít. 

 

A programtervezet az alábbi: 

 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 

Narrátor: Janek Réka 

Szózat 

Ünnepi köszöntő: 

Ünnepi műsor: 

Előadja: Szent László Általános Iskola 

Fellépő: Ismerős arcok 

Koszorúzás: városunk 1848-49-es események tiszteletére állított emlékműveinél 

Himnusz 

Székely Himnusz 

Fáklyás menet 

 

A szervező a változtatás jogát fenntartja. 

 

Határidő: 2018. március 15. 

Felelős: polgármester 

 

 

 


