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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. megkereséssel élt Dombóvár Város Önkormányzata 
felé azzal a céllal, hogy Vasutas napot szervezzenek városunkban. A MÁV-csoport 
minden évben megrendezi munkavállalói számára e programot. A központi 
rendezvények mellett az ország 6 vidéki helyszínén családi napot, Juliálist tartanak. A 
tavalyi év sikeres szervezésére és a kedvező helyszínválasztásra való tekintettel idén 
ismét városunkban kívánják megtartani az eseményt. Ez azért is kedvező, mert az 
újdombóvári vasútállomás idén ünnepli fennállásának 126. évfordulóját. 
 

Azért is tartom fontosnak, hogy idén is városunkban kerül megrendezésre a vasutas nap, 
hiszen a fenti jubileumon kívül további 4 évforduló köthető Újdombóvárhoz, melyek a 
következők: 

- Újdombóvár 100 éves 
- a Dombóvári József Attila Általános Iskola 90 éves 
- az újdombóvári Nagyboldogasszony templom 85 éves 
- 75 éve Újdombóvárt bombázás érte, melyben 12 vasutas halt meg. 

 
A szervezők idén is mintegy 3000-3500 fő részvételével számolnak, melynek nemcsak 
közösségépítő szerepe jelentős, hanem idegenforgalmi szempontból is fontos lehet 
Dombóvár számára. 
 
A rendezvényt 2019. július 13-ra (10 és 18 óra közötti időtartamra) szervezik a MÁV 
Zrt. munkatársai, melynek helyszíneként a tulajdonos önkormányzat hozzájárulásával a 
Szuhay Sportcentrumot szeretnék megjelölni. 
 
A program a következő elemekből tevődik össze: 

1. A helyszínen biztosítandó (minimális) színpadi programelemek: 
- Színpadi programok (könnyűzene, humorista, vasutas zenekar és kórus, 

gyerekprogramok stb.) 
- Zenei műsorok. 
- VOKE (Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület) által 

biztosított kisebb színpadi műsorok, vasúthoz kötődő fellépőkkel. 
 

2. Színpadon kívüli egyéb programlehetőségek biztosítása a helyszínen: 
- Főzőverseny  
- Kispályás fociverseny (várhatóan 10 csapat, női focicsapatok) 
- További sportversenyek: tollas, ulti, sakk, csocsó, darts, ping-pong, női foci 
- Gyerekfoglalkoztató (pl. kincskereső, sárkányeregetés)  
- Légvár/óriás csúszda/ugrálóvár               
- Kézműves foglalkozás/arcfestés  
- Leányvállalatok, szakszervezetek bemutatkozó standja  
- Családi versenyek (akadályversenyek, csapatversenyek)  

 
Az előkészületek miatt a programokhoz szükséges infrastruktúra kiépítése előző nap 
megtörténne. 
 



Úgy gondolom, hogy a fenti programok színes és változatos szabadidős eltöltést 
jelentenek a megjelentek számára, fontos közösségszervező hatásuk van, ezért javaslom, 
hogy önkormányzatunk térítésmentes létesítmény és közterület használatot biztosítson 
a MÁV Zrt. számára a Juliális program szervezéséhez. Mivel a Szigeterdőben ekkor már 
megindul a Kossuth-szoborcsoport áthelyezésével kapcsolatos kivitelezés, ezért annak 
biztosítására nincs lehetőség. 
 
Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
térítésmentes létesítmény és közterület használat biztosításáról a Vasutas nap 

szervezése céljából 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzata támogatja, hogy a MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt. 2019. július 13-án a dél-dunántúli régiót érintő települések 
számára Dombóváron Vasutas napot szervezzen a Szuhay Sportcentrumban. 
 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti program szervezéséhez térítésmentes 
létesítmény használatot biztosít. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény szervezésével 
kapcsolatos intézkedések, szakhatósági bejelentések megtételére. 
 

Határid ő: 2019. július 13. - rendezvény szervezésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 

Hatósági Iroda 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 


