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Tárgy: Remeteszőlősi Mikulásnapi Piknik 

 

Az elmúlt öt évben – lakossági kezdeményezésre és segítséggel – megrendezte Önkormányzatunk a Mikulásnapi 

Pikniket. Ennek keretében Mikulás ünnepének alkalmából meghívtuk a remeteszőlősi gyermekeket és a Mikulás 

(szintén remeteszőlősi „származású”) meglepte őket egy kis ajándékkal. A piknik keretében forralt borral kínáltuk a 

szülőket, a gyermekeket pedig forró (alkoholmentes) punccsal vendégeltük meg. A süteményt a szülők hozták. 

 

A Mikulás látogatását a szülőket felkeresve hirdettük meg, így a szülők előre jelezni tudták, hogy hány gyermekkel 

érkeznek a rendezvényre. A szülők által biztosított néhány egyedi adat révén a Mikulás minden gyermeket 

személyesen tudott megszólítani. 

A jelentkezők számának figyelembevételével megfelelő számú ajándékcsomaggal készült a Mikulás. 

A rendezvény népszerű volt, jellemzően 40-60 gyermek jelent meg, szüleivel együtt, így összesen 150-200 ember 

jelent meg a Pikniken. Ennek megfelelően a hangulat mindig jó és családias volt. 

 

A rendezvény természetesen ingyenes volt a résztvevők számára. Az önkormányzati költségek a következőképpen 

alakultak: 

 A vendégváró forró italok anyagdíja kb. 40.000 Ft. Az elkészítését önkéntes lakos végezte. 

 Sós és édes sütemények kb. 20.000 Ft. 

 Poharak, egyéb eszközök 10.000 Ft. 

 A zenét saját eszközökről biztosítottuk. 

 A gyermekeknek készített ajándékok ára kb. 2.000 Ft/csomag. 60 gyermekkel számolva ez 120.000 Ft. 

 

A remeteszőlősi gyermekek (és szülők) már lelkesen várják a Mikulás újbóli látogatását. A Mikulás esetleges 

azonosíthatóságának elkerülése érdekében külön Mikulást szükséges hívnunk, akinek a díja 50.000 Ft. Az egyéb 

szórakoztató részét kulturális referensünk intézi. 

 

Figyelembe véve a fenti árakat, összességében a rendezvény kb. 250.000 Ft kalkulálható összköltséggel bírt. 

 

A fentiek alapján javaslom a Remeteszőlősi Mikulásnapi Piknik újbóli megszervezését. 

 

A Mikulással egyeztettem a lehetséges időpontról. Számára a december 2-i nap (péntek) megfelelő. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. december 2-án, pénteken 16.30-

tól Mikulás ünnepséget kíván rendezni, melynek költségeire 250.000 Ft-os keretet biztosít. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2022.12.02. 

 

 

Remeteszőlős, 2022. október 18. 

 

       Szathmáry Gergely 

            polgármester 

 


