2. számú előterjesztés
Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. június 29-i rendes ülésére
Tárgy: Újdombóvári őszi fesztivál támogatása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető,
Dombóvári József Attila Általános Iskola

Készítő részéről ellenőrizte:
Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2017. április 27-i ülésen 209/2017. (IV. 27.) Kt.
határozattal elfogadta, hogy támogatja az újdombóvári Őszi Fesztivál elnevezésű
rendezvény megvalósítását az idei évben is és egyben városi rendezvénnyé nyilvánítja.
Emellett Dombóvár Város Önkormányzata az alábbi feladatok ellátását vállalja a saját
költségén a rendezvény kapcsán: színpadok, hangosítás, reflektorok, rendezvénysátor,
kis sátor, asztalok, padok, területhasználat, úthasználat biztosítása, takarítás az iskolán
kívül a rendezvény után, hulladék elszállítása, plakátkihelyezés, hirdetés a 7200
Dombóvár lapjában, útlezáráshoz táblák elhelyezése, polgárőrség, rendőrség
biztosítása, a rendezvény lebonyolításához a katasztrófavédelem felé a bejelentés
elkészítése, költségének viselése, önkormányzati nyaraló térítésmentes használatának
biztosítása a német testvériskolai vendégek részére.
Azóta több egyeztetést folytattam Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető
asszonnyal az el nem döntött kérdések kapcsán. Összeállt a rendezvény színpadi
programja, mely a következő:
15.20 Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar – ingyenes
15.30 MEGNYITÓ - POLGÁRMESTER
15.40 Kapos Táncegyüttes – ingyenes
16.15 Pesti Magyar Operettszínpad – 200.000,17.30 Nagy Katalin énekesnő – ingyenes
18.00 BOSS együttes – 210.000,- (nem önkormányzati forrásból javasolt)
19.00 Faterock mega Mutter – ingyenes
A Löfan Mazsorett csoport vesz részt a felvonuláson minden évben, emellett 20
perces táncműsort is vállalnak, összesen 40.000,- Ft + útiköltség díjon
(hozzávetőlegesen 40.000,- Ft).
A tűzijáték idén a III. utcai kosárpálya mögötti üres telekről kerülne fellövésre,
az erre érkezett árajánlat 250.000,- Ft. A helyszín módosítása miatt három darab
menekülési útvonalat jelölő tábla elkészíttetése szükséges, mely összesen 73.050,- Ft.
Az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet alapján 1000-5000 fő részvétele esetén egy
esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési
pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. A
beérkezett árajánlatok alapján 34.500,- Ft.
A német küldöttséget illetően egyelőre még mindig nincs pontos létszám, így az
esetleges önkormányzati nyaralón felüli szállásköltségekről nem tudunk dönteni.
A fentiek értelmében az Őszi szüreti fesztivál kiadásainak önkormányzatra eső
része: 637.550,- Ft. (BOSS együttes más forrásból javasolt finanszírozása során)
A helypénz tekintetében abban állapodtunk meg intézményvezető asszonnyal,
hogy az étel- és italárusok kapnak helyet az iskola udvarán, melynek helypénz
bevétele az iskolát illeti. A körforgalomban, illetve a körüli területen elhelyezkedő
árusok és búcsúsok helypénze pedig az Önkormányzat bevételét képezi.
Kérem tisztelettel a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
az újdombóvári Őszi Fesztivál támogatásáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári József Attila
Általános Iskola által szervezett őszi szüreti fesztivált a tárgyi eszközök, és egyéb
természetbeni támogatáson felül (hirdetések, plakátolás) 637.550,- forinttal támogatja
a város 2017. évi költségvetésében a 106. Önkormányzat cím III. Dologi kiadások
alcím 25. Városi rendezvények keret terhére.

Határidő: 2017. október 7. – az őszi fesztivál megvalósítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd
polgármester

