13. számú előterjesztés
Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 27-i rendes ülésére

Tárgy: Hat vár hat rád 2017

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Idén, immár harmadszor kerül megrendezésre a „Hat vár hat rád” elnevezésű
rendezvény, mely évről-évre népszerűbb és nagyobb tömeget mozgat meg. A tavalyi
évben már több, mint 150 fő indult és 90 ért sikeresen célba a túrán. A megjelentek
száma és a visszajelzett véleményük, valamint élményeik alapján egy jól sikerült
rendezvényt zártunk. Továbbra is kiemelkedő célunk, hogy hagyományteremtő
rendezvény legyen, mely évről évre túlszárnyalja az eddigiek sikereit. Idén is, június
utolsó szombatján (június 24.) kerül megrendezésre a program.
A hosszú gyaloglás során az igazi élményt a váraknál és az ügyességi
állomásoknál lévő középkori életmód jellegzetességeit tükröző feladatok szolgáltatják.
Az esemény egyedülálló ismeretszerzési, illetve tanulási lehetőség is, ugyanis rengeteg
hasznos természeti és történelmi információval is gazdagodhatnak a résztvevők a
szórakozás és a kikapcsolódás mellett. Így a túra a tavalyi évekhez hasonlóan,
ugyanazon az útvonalon halad keresztül, a hat várat érintve, illetve Dombóvárt és
kistérségét érintő eseményről is megemlékezést tartunk a rendezvény keretében. Az
1944. június 30-i, dombóvári vasútállomást ért bombázás áldozatairól a túra Kapos
menti szakaszán, a holokauszt áldozatairól pedig a Kaposszekcső területén fekvő zsidó
temetőben emlékezünk meg.
A kalandtúra utolsó állomásán, a Szigeterdőben színes és tartalmas korhű
programok várják egész délután az érdeklődőket. Gyerekbábszínház, gólyalábas
vándormutatvány, táncház és középkori zene, zsonglőrködés, harci játék, óriásbábos
utcaszínház, hastánc, éjszakai tűzzsonglőrködés növeli majd a nap színvonalát. A jeles
napon egy szigorú szakmai zsűri előtt a Rákóczi túrósok megmérettetése sem marad
majd el. Végül pedig Szép Ernő Színház előadásában az Egri csillagok című
történelmi musical zárja a napot.
A rendezvény várható költségvetése:
Költség megnevezése
80 férőhelyes busz

Költsége
60.000,- Ft + ÁFA

Marketing
anyagok
tervezése, 250.000,- Ft + ÁFA
átszerkesztése, plakátok, szóróanyagok,
oklevelek nyomtatása (óriás és A/2
méretben), tájékoztató kiadvány és térkép
500 példányban
hirdetési díj 2 alkalommal 3 megyei

300.000,- Ft + ÁFA

újságban, internetes felületeken
televíziós műsorszolgáltatás
(Tolna-Táj, Somogy Tv)

100.000,- Ft + ÁFA

Középkori ruhabérlés

60.000,- Ft

Emléktárgyak beszerzése

250.000,- Ft

(baseball-sapka, póló, trikó, túrabot, stb.)
Középkori vásári forgatag

500.000,- Ft

Szép Ernő Színház: Egri csillagok című 700.000,- Ft + ÁFA
történelmi musical
Egyéb, dologi kiadás

300.000,- Ft

Hagyományőrző lovagok szereplése,
bemutatóik:
Hunyadi János Szabad Lovagjai

45.000,- Ft

Csillag Rendje Középkori
Hagyományőrző Egyesület

58.800,- Ft

Hella 91' Kft.

200.000,- Ft + ÁFA

Fekete Hollók Rendje

210.000,- Ft

Siklósi Hagyományőrző Egyesület
"Sárkányos Bajvívó Szakosztálya"

95.000,- Ft

Farkasok Íjász Egyesület

120.000,- Ft

Összesen:

3.248.800,- Ft + ÁFA

*A dőlttel szedett költségek irányárként tekintendők.
A program tervezett költségvetése 1 millió forinttal alacsonyabb az elmúlt
évben felmerült kiadásoknál, hiszen már rendelkezésünkre állnak olyan szóróanyagok,
molinók és tárgyak, melyeket idén is fel tudunk használni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
a 2017. évi „Hat vár hat rád” rendezvény szervezéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a “Hat vár, hat
rád” elnevezésű rendezvény megvalósítását az idei évben is, melynek időpontja 2017.
június 24.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban nevesített rendezvény szervezésére 3.500.000 Ft
+ áfa forrást biztosít a város 2017. évi költségvetése 106. Önkormányzat III. Dologi
kiadás 25. Városi rendezvények sora terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvényt követően
számoljon be a program sikerességéről és tájékoztassa a testületet a tényleges
kiadásokról.

Határidő:

2017. június 24. – rendezvény megvalósítására
2017. szeptemberi rendes ülés – tájékoztatás a program sikerességéről, a
ténylegesen felmerülő kiadásokról
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

