Előterjesztés száma: 84/2021.
Iktatószám: H/1566-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. július 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy:

2021. augusztus 20-án megrendezésre kerülő Szent
István
napi
mulatság
programjának
és
költségvetésének elfogadása

Előkészítette:

Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető

Előterjesztő:

Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztést tárgyalja:

Pénzügyi Bizottság
Humánügyi Bizottság

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: minősített többség
Az igényelt költségvetési kiadási pótelőirányzat fedezete a költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítható:
……………………………………
Vargáné Kurfis Erika
pénzügyi osztályvezető

Törvényességi szempontból megfelel:
………………………………………
Dr. Finta Béla
jegyző

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Szada Nagyközség Önkormányzata minden évben megrendezi kiemelt, nagy népszerűségnek
örvendő rendezvényként a Szent István napi mulatságot. A több mint egy évtizedes
hagyományra visszatekintő, az elmúlt években elsősorban a családokat megcélzó rendezvény
hagyományát folytatva az idei évben is szeretnénk megszervezni a programot.
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló - többször
módosított - 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet immár lehetőséget ad az önkormányzati,
kulturális és egyéb rendezvények megszervezésére, ez azonban a Szada Nagyközség
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet
megalkotásakor még nem volt előre látható, így a költségvetés e célra előirányzatot jelenleg
nem tartalmaz.
A programmal kapcsolatos, a rendezvény megszervezéséhez szükséges költségek kb. bruttó
1.420.000 Ft-ot tesznek ki (áramszolgáltatás; Artisjus; nyomdai munkák – tervezés; sátor;
plakát; biztonsági szolgálat; műsorvezetés; WC és kézmosó bérlés; színpad, hang- és
fénytechnika, tartalék áramforrás).
A rendezvényhez kapcsolható programok költségeit ezen felül bruttó 2.570.000 Ft-ban tervezi
a rendezvényt szervező Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár. A részletes költségterv
az előterjesztés Programterv-mellékletében olvasható. A Programterv röviden:
8:00 Focibajnokság, kosárlabdapalánkra dobó verseny, tollas
10h órától
Gyerekprogramok : Játékos tudomány (foglalkoztató ovis kortól felnőtt korig),
ugrálóvár, arcfestés, élő csocsó,
15.30
Polgármesteri köszöntő
15.40
versenyeredmények kihirdetése /
15.50
kenyérsütő verseny hirdetés
16.00
főzőverseny hirdetés
16:30
Kovácsovics Fruzsina élő koncert
17.30
Rendőrkutyás bemutató
18:10
USQUE koncert
19:30
Touch me Not koncert
21:00
Ünnepi Lézershow
22:00
Táncevaty
Az idei évben is szeretnénk azt a színvonalat megtartani, hogy az esti jó hangulathoz olyan
zenekart sikerüljön felkérni, amely népszerűsége garancia lehet a sikerre és a rendezvény
színvonalának megtartására.
A 2021. évi Szent István napi mulatság megvalósításához szükséges bruttó 3.990.000 Ft-ot az
általános tartalék keret terhére biztosítsa.
Az előterjesztés melléklete:
1. Szent István napi mulatság program-költségvetése
A fentiek alapján a következő Határozat- tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Szada, 2021. június 29.
Pintér Lajos
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
…/2021.(VII.14.) KT- határozat
1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi Szent István napi
mulatság 84/2021. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megrendezéshez bruttó 3.990.000,Ft összeget biztosít, amelynek felhasználását az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
általános tartalékkerete terhére engedélyezi.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az e határozat 1./ pontja szerinti
előirányzat-átcsoportosítást az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének soron következő
módosításában jelenítse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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