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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata az idei évben 2. alkalommal szervezete meg „Hat
vár hat rád” elnevezésű rendezvényét. A program egy 32 km-es teljesítménytúrával
kezdődött, mely Dombóváron és környékén fellelhető középkori várromokat fűzte
össze egy útvonalon, ahol a résztvevőket a korra jellemző feladatok várták. A túrán a
nagy meleg ellenére 150-nél is többen vettek részt és csaknem 90 fő sikeresen
teljesítette a távot.
A túra végállomásán 14 órától középkori hagyományőrző programok, lovagi torna,
színpadi műsorok és középkori vásár várta az érdeklődőket.
Az idei évben külön túrát szerveztünk a kicsiknek, akik a Szigeterdőben a nagy
túrához hasonlóan játékos feladatokkal színesített sétát tehettek.
Kiemelt figyelmet kapott a Rákóczi túrósok viadala, mely versenyre 16 nevezés
érkezett.
A színpadi produkciók a kora délutáni óráktól elsősorban a gyermekeknek szóltak. A
programban volt középkori eredetű magyar népzene táncházzal, bábszínház,
óriásbábos utcaszínház és gólyalábas vándormutatványos.
A harci játékban az idei évben is 4 hagyományőrző csoport vett részt, a bikali lovagi
torna szereplőivel kiegészülve. Az elmúlt évben látványos török tábort építő csoport
nem tudott részt venni a programon, helyettük a szigetvári Zrínyi Miklós
Hagyományőrző Egyesület volt a vendégünk. Azt gondolom az ő általuk felépített
magyar tábor is nagyon látványos, hangulatos színfoltja volt a programnak.
Az estet a Vazul vére történelmi rockopera zárta, ami nem okozott csalódást a műfaj
kedvelőinek. A nap végén az időjárás is kegyes volt hozzánk, mert a környező
településeken lecsapó vihar elkerülte a Szigeterdőt.
A résztvevők visszajelzései és megjelentek száma alapján egy jól sikerült rendezvényt
zárhattunk, melyet a következő évben ismételten június utolsó szombatján javaslok
megszervezni.
A képviselő-testület a 207/2016. (V. 5.) határozatával a rendezvény pénzügyi
fedezetére a város 2016. évi költségvetésében a „Városi rendezvények” keret terhére
az előzetes költségkalkuláció alapján 2,5 millió forint+ áfa-t (bruttó 3,175 millió)
különített el. A program szervezésével járó kiadásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Szolgáltatás
Hagyományőrző lovagi csoportok megbízási díja
(moderátor,
középkori
eszközök,
ágyúk,
berendezések és egyéb általuk biztosított
szolgáltatások díja)
Hirdetési és nyomdaköltségek
Reklámanyagok, ajándéktárgyak
Koncert, fedett színpad és hangtechnika

Bruttó kiadás (ezer forintban)
793

631
693
250

Szállítási költség, autóbusz bérlet
Színpadi fellépők, előadók díja
Egyéb költségek (tárgyi eszközök beszerzése, egyéb
fellépők díjazása)
Összesen:

176
537
508
3.587

A tényleges költségek bruttó 400 ezer forinttal meghaladták a tervezettet. Az
ajándékvásárlásra fordított összeg magasabb az előzetes kalkulációnál. Ennek oka,
hogy a feliratozás (szitanyomás, stb.) kis darabszámnál jelentősen megnöveli az
egységárat, ezért gazdaságosabb volt nagyobb mennyiséget rendelni. A fenti kiadás
280 ezer forint leltárkészleten lévő, a következő években felhasználható ajándéktárgy
beszerzését is tartalmazza. E mellett a hirdetési és nyomdaköltség között több olyan
tétel is szerepel, mely olyan molinók előállítási költségét tartalmazza, melyeket a
jövőben is használni fogunk.
Az elkülönített összeg és a tényleges költség közötti különbözetet a városi
rendezvények cím alatt szereplő összeg terhére - átruházott hatáskörben - a „Hat vár
hat rád” költségeire átcsoportosítottam.
Fentiek alapján kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!
Határozati javaslat
A „Hat vár hat rád” rendezvényről készült beszámoló elfogadásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2016.
június 25-én megrendezésre került „Hat vár hat rád” rendezvényről készült
beszámolót.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy 2017-ben ismét megrendezésre kerüljön a
program, és felkéri a Polgármestert, hogy a rendezvény részletes tartalmi
elemeit és a szervezéssel kapcsolatos költségkalkulációt tartalmazó
előterjesztést a 2017. áprilisi rendes ülésre beterjessze.
Határidő: 2017. áprilisi rendes ülés – „Hat vár hat rád” programmal szervezésével
kapcsolatos előterjesztés képviselő-testület elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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