
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi Pedagógus Napi 

rendezvényről 

 
1. előterjesztés száma: 79/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

 

 

Minden év június első vasárnapján (idén június 2-án) köszöntjük a gyermekek oktatóit az 

óvodapedagógusoktól a tanítókon, tanárokon át az egyetemi oktatókig.  

 

Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot - a Pedagógus - Napot - 

és ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, majd később egyes 

kitüntetéseket az ország legjobb pedagógusainak. 

 

Bicskén is évről évre ünnepélyes körülmények között köszöntjük a köznevelésben résztvevő 

szakembereket. Hagyomány, hogy egy jó hangulatú közös vacsora mellett lehetősége nyílik a 

város vezetőinek kifejezniük hálájukat pedagógusainknak azért, hogy mindennap 

fáradhatatlanul és igaz hittel állnak ki gyermekeink elé azért, hogy „tüzet” és „világot” 

gyújtsanak értelmükben. 

Ezen a rendezvényen kerül átadásra Bicske Város 2019. évi Oktatás- és Művelődésügyéért 

kitüntetése is. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Bicske, 2019. április 2. 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet az 79/2019. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzata által szervezett 2019. évi pedagógusnapi 

rendezvényről 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Pedagógusnap programját az alábbiak szerint fogadja el:  

 

• A köszöntés időpontja: 2019. május 31. (péntek) 

• A köszöntés helyszíne: Báder Fogadó 

• A köszöntés programja: köszöntő vacsora 

 

2. a Pedagógusnapi költségekre a fedezetet Bicske Város Önkormányzata a 2019. 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 közoktatási 

intézményeiben dolgozó aktív korú és nyugdíjas pedagógus kapjon meghívást. 

 

4. Felkéri az Óvónők Kórusát a rendezvényen való közreműködésre. 

 

 

Határidő: 2018. június 2. 

Felelős: polgármester 


