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ELŐTERJESZTÉS –   6. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. július 04. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testületi ülés 

Az előterjesztést készítette: Papp Noémi és Plentner 

Katalin 

Előterjesztő: Plentner Katalin 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör tárgya: 

A 2022. évi nyári rendezvényekről tájékoztatása költségnemekkel kiegészítve 

 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA: 

A városi rendezvényekről benyújtott 2022.májusi testületi ülésen tárgyaltak szerint a 300 000 

Ft feletti költségvetésű programokról az alábbi tájékoztatást adja a szervezés: 

Szent István Napi Borünnep 2022 költségvetés 2022. augusztus 19-20. 

költségnemek költség bruttó 

Fellépők költsége és a tűzijáték 5 728 400,00 Ft  

Színpadtechnikai eszköz bérlés és munkadíj 1 500 000,00 Ft  

Gyermek sarok népi fajátékok 2 napra 154 000,00 Ft  

Szemétszállítás 400 000,00 Ft 

Nyomdai munka, plakát, marketing 100 000,00 Ft 

Villanyszerelés, hatósági díjak 150 000,00 Ft 

Mobil wc-k bérlése 150 000,00 Ft 

2 napos teljes fotózás 200 000,00 Ft 

Fellépő catering 200 000,00 Ft 

Artisjus 80 000,00 Ft 

Egészségügyi ügyelet és szolgáltatás 100 000,00 Ft 

Borházak bérlése  765 000,00 Ft 

Narrátor 2 napra 40 000,00 Ft 

összesen 9 567 400,00 Ft   

 2022. augusztus 20. városi ünnepség költségei 
 

Nemzeti zászlók kihelyezése 65 000,00 Ft 

Virágdekoráció és egyéb eszközök 60 000,00 Ft 

Díjak (virág, plakett, mappa) 300 000,00 Ft 

ünnepségen művészeti közreműködő díja 50 000,00 Ft 

Állófogadás (kb 60 fő) 250 000,00 Ft 

összesen 725 000,00 Ft 

Mindösszesen 10 292 400,00 Ft 
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X. Csípős Fesztivál 2022 költségvetés 2022. augusztus 27. 

költségnemek költség bruttó 

Fellépők költsége  570 000,00 Ft  

Színpadtechnikai eszköz bérlés és munkadíj 540 000,00 Ft  

Szemétszállítás 200 000,00 Ft 

Nyomdai munka, plakát, marketing 50 000,00 Ft 

Villanyszerelés 50 000,00 Ft 

Mobil wc-k bérlése 120 000,00 Ft 

Artisjus 40 000,00 Ft 

Egészségügyi ügyelet és szolgáltatás 50 000,00 Ft 

összesen 1 620 000,00 Ft 

 

Kittenberger Kálmán Nap 2022 költségvetés 2022. szeptember 10. 

költségnemek költség bruttó 

Fellépők, előadók költsége  600 000,00 Ft  

Színpadtechnikai eszköz bérlés és munkadíj 540 000,00 Ft  

Szemétszállítás 200 000,00 Ft 

Nyomdai munka, plakát, marketing 50 000,00 Ft 

Villanyszerelés 50 000,00 Ft 

Mobil wc-k bérlése 120 000,00 Ft 

Artisjus 40 000,00 Ft 

Egészségügyi ügyelet és szolgáltatás 50 000,00 Ft 

Főzőversenyre vadhús, vetélkedők díjai 200,000,00 Ft 

Panorámabusz Sylvia Lak-hoz idegenvezetéssel 250,000,00 Ft 

összesen 2 100 000,00 Ft 

 

 

A városi rendezvények költségvetése 2022. márciusában elfogadásra került ahogyan a 

rendezvénynaptár is. a szervezők ennek ismeretében kaptak megbízást a munka 

megkezdéséhez. figyelembe véve a testület korábbi jogos és praktikus igényét a 

költséghatékony és lehetőség szerinti spórolást szem előtt tartva. 

 

A munkaterv szerint a májusi előterjesztés célja a tájékoztatás és az aktuális kérdések 

megvitatása, hiszen idejét és lehetőségét tekintve ezen időszakban már jelentősebb 

módosításra kevésbé nyílik elegánsan lehetőség (lekötött fellépők, időpontok és megkezdett 

marketing) 

 

A rendezvények megvalósításához elengedhetetlenül szükséges lenne a rendezvények hátterét 

megvizsgálni, azaz: 

közterületfoglalási rendelet mennyire illeszkedik a rendezvények stílusába és mennyire 

szolgálja azok célját. 

Polgárőrség, amely a rendezvények biztonságát védi díjtalanul vállalja minden rendezvényen 

az elejétől a végéig kellő létszámmal az őrzést tájékoztatásul 2021-ben ez a feladat közel 500. 

000 Ft -ot jelentett a költségvetésben.  

 

A rendezvények ideális megvalósítása (célok, irányok kijelölése, marketing koncepció 

megtervezése) és a város jóhírnevének öregbítése céljából az alábbi munkatervet ajánljuk a 

szervezési ütemtervként 2023-ra vonatkozóan, például a legnagyobb költségvetésű Szent 

István Napi Borünnep esetében: 
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• rendezvény után közvetlenül:2022. augusztusban kitűzni a 2023-as dátumot 

• értékelés szóban, szervezőkkel (SWOT elemzés, cél meghatározás) 2022. szeptember 

• Igények felmérése, célok, keretek meghatározása 2022 szeptember 

• "sztár"fellépők keresése, árajánlati szinten 2022. október 

• testületi döntés előkészítése a költségvetési év előtti szerződés megkötésére 2022. 

október 

• szerződések megkötés a "sztárokkal" 2022. november 

• keretek további fellépők kidolgozása 2022. december- 2023. február 

• háttér szereplők kidolgozása (technika, lezárási igény, szolgáltatók felkérése) 2023. 

január- február 

• szerződések kötése, programterv összeállítása 2023. február- március 

• marketing kidolgozása, szponzoráció feltérképezése 2023. február- május 

• szóróanyagok kiadása 2023. május- június 

• sajtótájékoztató, behirdetések 2023. július(június) 

• hatályos trv szerint engedélyek benyújtása 2023. május- június 

• szolgáltatókkal szerződés (vendéglátó stb) 2023. június 

• rendezvény biztonságát és megvalósítását elősegítő személyzettel  

• egyeztetések 2023. július augusztus 

• utolsó hónapban: technikai egyeztetések, beszerzések, helyszín  

• biztosítása, szerelések stb 

• augusztus 19-20 rendezvény 

 

Fontosnak tekintik a szervezők, hogy a civil szervezetekkel együttműködve kerüljön 

kialakításra a rendezvénynaptár (lásd: borászokkal a SZI Borünnep, Fúvószenekari találkozó a 

Dunakanyar Fúvósegyüttessel, Kittenberger Kálmán Nap az erdészettel vagy a Sportnap 

(június 12.) a Nagymarosi FC-vel. 

A helyi vendéglátók egyre nagyobb figyelemmel viseltetnek a nyári szabadtéri rendezvények 

iránt, hiszen érthető módon bevételt generálnak (főként a Csípős Fesztivál, ami térképpel is 

készül- Csípős pontok) a rendezvényre kitelepülő büfések pedig a megjelenő nézőket 

kívánják úgy kiszolgálni, hogy a helypénz és a várható forgalom arányos legyen. 

A rendezvények korábban több támogatóval is kapcsolatot tartottak, amely az évek folyamán 

jelentősen csökkent (MAHART, Piramis építőház, OTP Bank).  

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

lásd fent 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

Az éves költségvetésbe betervezett összegből kerül megvalósításra a nyári rendezvények. 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 
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Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének 

../2022. (  ) határozata 

 

A Képviselő-testület elfogadja a 300 000 Ft feletti költségvetésű nyári rendezvényekről szóló 

tájékoztatót. 

 

Határidő: 2022. 

Felelős: intézményvezető és az önkormányzati referens 

Végrehajtja: intézményvezető és az önkormányzati referens 

 

 

 
7. MELLÉKLET 

 

 
Nagymaros, 2022. június 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinczinger Balázs s.k. 

polgármester 

 


