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ELŐTERJESZTÉS – 2.1.  

Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

  

  

  

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:  2022. november 28.  

A napirendet tárgyaló ülés:  HVB, Képviselő-testületi ülés  

Az előterjesztést készítette:  Papp Noémi és Plentner Katalin  

Előterjesztő:  Heinczinger Balázs  

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 rendezvényekről beszámoló  

 

  

  

1.  A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA  

  

  

Ebben az évben is sok színes programot kínáltunk a nagymarosi lakosoknak és természetesen 

az idelátogató turistáknak, érdeklődőknek.   

  

Voltak rendezvények, ahol az egész város és vendéglátóhelyei érintve voltak és voltak 

családiasabb hangulatú események.  

   

Nemzeti ünnepeinkről is méltón megemlékeztünk és még előttünk van az adventi időszak.  

  

Melléklet: képes beszámoló az idei összes rendezvényről, nemzeti ünnepről.  

  

2022. évre a képviselő testület döntése alapján, bruttó 20,000,000,- Ft lett megszavazva a 

rendezvények megtartására.   

Azonban figyelembe véve, hogy a költségek, szolgáltatások, fellépők díjai magasan 

emelkedtek, több rendezvénynél a költségcsökkentést tartottuk szem előtt, ezért az egyre 

dráguló fellépők közül, volt, akit vissza kellett mondani.  

Összességében a rendezvények és a városi ünnepségek eddigi kiadása:  bruttó 

12.327.840.- Ft.  

  

  

  

SZENT ISTVÁN NAPI BORÜNNEP  

2022. augusztus 19-20.  
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A rendezvény 2014-ben került elsőként megrendezésre a Nagymarosi Borbarátok Köre ötletére 

és az általok létre hívott pályázati forrásának hatására. Az önkormányzat partnerként, majd 

később fő szervezőként egyből beállt a jól hangzó és helyi termékeket népszerűsítő 

kommunikáció mögé.   

Többek között azzal a szándékkal indítottuk útjára rendezvényünket, hogy felhívjuk a figyelmet 

a Dunakanyar, s benne Nagymaros szőlészeti-, borászati múltjára, így végtelenül örülünk, hogy 

idén már 5 borászat vett részt a Duna két partjáról, egyértelműen újraélednek a térségi borászati 

hagyományok.  

Azóta apróbb változásokat megélt- a fő vonal mégis megmaradt: helyi egyesülettel 

együttműködve a jó nevű és minőségű borászatokat meginvitálva a Dunakanyarba olyan 

programokat kínálni 1-2-3 napig, ami méltó a városhoz és az augusztus 20-i ünnepséghez. Az 

elmúlt évek során több sztár is megfordult a nagymarosi színpadon: Beatrice, Bikini, Somló 

tamás, Ismerős Arcok, Nyári lányok, Oszvald Marika, KFT, Korda György és Balázs Klári, 

Midlife Crisis, Katáng együttes és még sokan mások. A közösségi oldalon szinte minden évben 

sok pozitívumot kap a rendezvény és a borászatok is „Jövőre Veled Ugyanitt”tel távoznak.  

  

Idén színpadra léptek: Nagymarosi ütősök, Nagymarosi Férfikórus (flashmob), Jász Andris 

szaxofonművész, Pesti Zoli blues zenész, Fish! zenekar, Kurkó József operetténekes, 

Kovácsovics Fruzsina gyermekműsorral, Derby zenekar Roy és Ádám Trió. Sajnos az időjárási 

viszontagságok miatt elmarad a Dunakanyar Fúvósegyüttes térzenéje augusztus 20án délután.  

A rendezvény jövőjéről felvetődött pár kérdés, ennek érdekében rövid elemzést ajánlunk 

megtekintésre:  

 SWOT analízis  

 Erősségek  Gyengeségek  

• •  

•  

•  

•  

helyi civilekkel megtámogatott helyi 

kapcsolódási ponttal rendelkező 

program (borászat)  

térségben ismertté vált 1-3 napos 
program  

különlegessége a bor+ zene szinte 

egyedülálló ezen időszakban a 

Dunakanyarban jó nevű és minőségű 

borászatokkal együtt  

  

• döntési  mechanizmusok 
összehangolatlansága  

• hivatali rendszerű pénzügyi rendszer 
(papír alapú számla, borházak 
megkésett kiszámlázása, ellenőrzés 
hiánya)   

• helypénz koordinálása és 
nyilvántartásának hiányosságai   

• évek óta egyre kisebb kétkezi munkás 
dolgozó közreműködése (korábban 
hivatali dolgozó töltötte be a posztot)  

• a közterület biztosítása: víz, villany és 

szennyvízelvezetés, takarítás stb.  

• partnerektől ajándékba kapott 

eszközök elszállítása nehézkes  

  

 Veszélyek  Lehetőségek  
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

A döntések következtében a feladatok 
összetorlódása  

későn érkező döntések következtében  

„sztár” fellépők elfogynak  helypénz 

csökkenhet az ellenőrzés hiányából 

fakadóan  

a terület problémái miatt a 
rendezvényen konkrét áram vagy 
szennyvíz gondok  

támogató és munkát vállaló civil 
szervezet kihátrálása a rendezvény 
mögül  

„jómunkás” hiányában magas költség   

• helyi termelőkkel és a borászatokkal 
szorosabb együttműködés  

• jó hírű és tartalmú rendezvény  

• reklám és PR érték  

• létrejött új szervezet: dunakanyari 
borászatok köre  

• erős kapcsolati tőke az országos 
borászatokkal és főként a  
környékbeliekkel  

  

2022. SZ I Borünnep költségvetés    

     

kiadások  bevételek  

költségnem összeg bruttó költségnem bruttó ár 
fellépők tiszteletdíja 2 nap során           5 594 700,00 Ft borházak bérleti díja (48.000 Ft+áfa/ db)  1 097 280,00 Ft 

 
helypénz bevétel 
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 összesen  1 677 280,00 Ft 

X. CSÍPŐS FESZTIVÁL  

2022. augusztus 27.  

  

  

Tizedik alkalommal került megrendezésre az idei 

Csípős Fesztivál.   

Nagy Gábor (Gabkó) ötlete alapján indult el ez a 

rendezvény és az elmúlt években az 

Önkormányzat támogatásával és szervezésében 

Nagy Gáborral együttműködve került 

megrendezésre.   

A Fesztivál már nem csak hazai, de nemzetközi 

csípős kiállítókkal és látogatókkal bővült, immár 

közel 40 csípős kiállító jelentkezett és jött el 

hozzánk.  

  

A város minden vendéglátóhelye csatlakozott 

ismételten csípős termékekkel a nap folyamán, így 

az egész várost érintette az esemény. Aláfestésként 

a kóstoláshoz, zenekarok szórakoztatták az 

idelátogatókat.   

  

Gyermekek részére volt kézműves foglalkozás és a 

nap legérdekesebb eseménye a csípős evő verseny 

volt. Kihirdették a Fesztivál közönségszavazat által 

legjobbnak ítélt szószát.  Az időjárás is kedvezett, 

így nagyon sokan ellátogattak városunkba és ezt a 

sikeres rendezvényt bízunk benne, hogy a 

következő években is meghirdethetjük.  

  

      

X. Csípős Fesztivál      

2022.08.27      

      

háttér költségek 

technika          1 500 000,00 

Ft 
segítők díja 2 fő/2 nap               60 000,00 

Ft 
plakát tervezés+nyomda               84 800,00 

Ft 
elmu csatlakozasi dij               29 505,00 

Ft 
Villany, egyéb technika             270 000,00 

Ft 
Mobil wc (5+1)             215 900,00 

Ft 
Fotós             200 000,00 

Ft 
Repi étkezés fellépőknek             288 628,00 

Ft 
Artisjus               80 000,00 

Ft 
Mentő szolgálat             100 000,00 

Ft 
Borházak bérlése           1 061 720,00 

Ft 
szennyviz hálózat kiépítése             133 350,00 

Ft 
komp különjárat               40 000,00 

Ft 
tűzvédelmi terv elkészítése               50 000,00 

Ft 
plakátolás száll költsége                 6 600,00 

Ft 
virágdekoráció, csokrok             150 000,00 

Ft 
hulladékszállítás és jómunkás 

díj  
            704 850,00 

Ft 
áram kiépítési díj             368 300,00 

Ft 
őrzés             106 680,00 

Ft 
háttér összesen          5 450 333,00 

Ft 
Borünnep mindösszesen        11 045 033,00 

Ft 
augusztus 20-i városi ünnepség 

Nemzeti zászlók kihelyezése               30 480,00 

Ft 
Díszítés               95 000,00 

Ft 
Díjazottak, plakett, mappa             321 216,00 

Ft 
Városi ünnepség / fellépő             150 000,00 

Ft 
eszközök, kenyér                 6 600,00 

Ft 
Állófogadás (60 fő)             321 717,00 

Ft 
Összesen             925 013,00 Ft 

Bor-só street fodd       60 000,00 

Ft 
nagy büfé     200 000,00 

Ft 
Lángos       60 000,00 

Ft 
Kürtőskalács       60 000,00 

Ft 
Hajta sajt       60 000,00 

Ft 
közterületfoglalási díj helyi termelőktől     140 000,00 

Ft 
bevétel és kiadás egyensúlya - 7 292 766,00 

Ft 

pályázati támogatás       3 000 000,00 Ft 
Mindösszesen      8 970 046,00 Ft   
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Fellépő / szolgáltató  

kiadás  bruttó 

ár  

bevétel  bruttó 

ár  

         

Aranyalma gyermekműsor  120 000,00 Ft     

Denver együttes(Gabkó)  100 000,00 Ft     

Junkies együttes (Barbaró)  180 000,00 Ft     

Vidám Jack együttes (Fekete Jenő)  250 000,00 Ft     

Hungary Ambulance  50 000,00 Ft     

GépDepó (könyöklőhöz eszköz)  9 570,00 Ft     

Merkon (mobil wc)  215 900,00 Ft     

Fekete Zsolt (ásványvíz)  21 603,00 Ft     

Sakura (Chili Garden Kft)  13 500,00 Ft     

Zoller Gábor (áram)  140 000,00 Ft     

Novi-Vill Kft. (Ideiglenes mérőhely kiépítése  368 300,00 Ft     

Maros Kft (Hulladék elszállítás, padok szállítása)  512 572,00 Ft     

Színpadtechnika (Controllux)  640 000,00 Ft     

KissNonó-ka Kft. (vendéglátás)  108 150,00 Ft     

Csípős kiállítók     480 000,00 Ft  

Vendéglátós (KisNono)     100 000,00 Ft  

Vendéglátós (lángos)     30 000,00 Ft  

Vendéglátós (kürtöskalács)     30 000,00 Ft  

         

         

Összesen:  2 729 595,00 Ft  640 000,00 Ft  

     

Tényleges kiadás:   2 089 595,00 Ft    

  

  

  

  

KITTENBERGER KÁLMÁN NAP  

2022. szeptember 18.  

  

Nagymaros Város Önkormányzata, az Ipoly Erdő Zrt. és a Börzsöny Kapuja Innovációs 

Klaszter együttes szervezésében tartottuk meg ismételten a Kittenberger Kálmán Napot, a 

vadászat és a természetvédelem jegyében.  

  

A megnyitót és koszorúzást követően többféle programmal emlékeztünk meg Kittenberger 

Kálmánról.  
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A művelődési házban trófeakiállítás, a Duna parton vadfőző verseny, továbbá horgászverseny 

várta az érdeklődőket.   

A kőszínpadon koncertet adott a Dunakanyar Fúvósegyüttes. A Bethlen házban vadászati 

szimulátoros lövészetet próbálhattak ki a jelentkezők.   

A programot solymász bemutató, kutyaszépségverseny, filmvetítés, majd Somos Zoltán 

Kittenberger kutató előadása színesítette.   

A rendezvényt Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze is meglátogatta, akivel a Kittenberger film 

kapcsán kötetlen beszélgetésre is lehetőség volt.   

Az érdeklődők megtekinthették a Sylvia lakot, a művelődési házban rendezett fotókiállítást, 

majd délután a DeciBand Zenekar koncertjét is meghallgathattuk.  

  

Itt is szem előtt tartottuk a költségek minimálisra csökkentését, de fontosnak tartottuk az 

emléknapot, mely évtizedek óta megtartásra került. Ezért támogatókat, szponzorokat kerestünk, 

pályáztunk és egy igen színes, látványos programokkal teli rendezvény kerekedett ki, 

mindösszesen: bruttó 89.295.- Ft.-ból.  

  

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

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

A 2022 évi nyári programok az éves rendezvénynaptárnál elfogadásra kerültek.  

  

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  

  

  

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének 

../2022. (  ) határozata  

  

A Képviselő-testület elfogadja a 2022. évi nyári rendezvények beszámolóját  

  

Határidő: 2022.  

Felelős:  

Végrehajtja:   

  

  
  

7. MELLÉKLET  
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Nagymaros, 2022. október 15.  

  

  

  

 Plentner Katalin,   Heinczinger Balázs  

Papp Noémi  előterjesztő készítő  

  


