
ELŐTERJESZTÉS 
 

2020. évi városi disznóvágás rendezvényről 
 

1. előterjesztés száma: 239/2019 

2. előterjesztést készítő személy neve: S. Janek Réka 

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 Bizottsága! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

A disznóvágás a karácsony előtti, illetve a januári, februári hideg napokban a falusi 

háztartások egyik legnépszerűbb tradíciója. A háznál nevelt sertés levágása, a hús 

feldolgozása, és az ezt követő vacsora népszokásaink közül még ma is az egyik legtöbb 

embert, rokont, barátot megmozgató közösségi esemény. 

Bicske Város Önkormányzata is évről évre megszervezi hagyományőrző disznóvágását, 

2020-ban immár 5. alkalommal.  

Egyúttal meghirdeti a város első kolbásztöltő versenyét, amelyre 5 fős csapatok részvételét 

várja. A versenyhez csapatonként 5kg húst biztosítunk. 

 

A Hagyományőrző disznóvágásra, melynek helyszíne a Város Kemencéje, a vidéki élet 

hagyományait felelevenítve várjuk vendégeinket. 

Amennyiben a disznó feldolgozásában részt kíván venni a lakosságból valaki, úgy annak 

jelentkezési határidejét javaslom 2020. január 10-ében meghatározni, tekintettel arra, hogy a 

hús feldolgozásához 1 hónapnál nem régebbi negatív eredményű tüdőszűrő vizsgálati lelet 

szükséges. 

 

Az eseményt természetesen a friss húsból készült ebéddel (sültkolbász, orjaleves, töltött 

káposzta) koronázzuk meg, melyet zene kíséretében fogyaszthatnak el majd az érdeklődők. 

  

A rendezvény programját az alábbiak szerint javasolom megrendezni: 

Helyszín: Város Kemencéje 

Időpont: 2020. február 8. (szombat) de. 7 óra 

Házigazda: Bálint Istvánné polgármester 

Koordinátor és a disznó feldolgozásáért felelős: Ivanics Imréné és Dr. Lovasné Báder 

Katalin és Kiss Csaba 

 

 

Bicske, 2019. október 25. 

 

 Tisztelettel: 

Bálint Istvánné 

 polgármester 

 

 



1. melléklet a 239 /2019. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: 2020. évi városi disznóvágás rendezvényről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a városi disznóvágás rendezvény programját a következők szerint fogadja el: 

1.1. Helyszín: Város Kemencéje 

1.2. Időpont: 2020. február 8. (szombat)  

1.3. Kolbásztöltő verseny nevezési határidő: január 24. 

2. a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására a 2019. évi költségvetés terhére 750.000,-

Ft-ot biztosít keret jelleggel, 

3. a disznó feldolgozásában való részvételre a jelentkezési határidő 2020. január 10., a 

jelentkezés feltétele 1 évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő vizsgálati lelet bemutatása,  

4. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a rendezvény előkészítésére, a teljes program 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján, 

5. felkéri a Bicskei Gazdasági Szervezetet a rendezvény helyszínének megfelelő 

rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodjon és a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

6. felkéri a Bicske Városi Konyhát, hogy a rendezvény zavartalan lebonyolításában 

közreműködjön, 

7. A rendezvény koordinálásáért és a disznó feldolgozásáért felelős személyek: Ivanics 

Imréné, Dr. Lovasné Báder Katalin és Kiss Csaba 

 

Határidő: 2020. február 8. 

 Felelős: polgármester 

 


