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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője  összeállította és 

beterjesztette fenntartói jóváhagyásra a 2015. évi városi rendezvénytervet, mely az  

előterjesztés mellékletét képezi. 

A városi rendezvénytervben a szervezendő programok és  rendezvények három fő csoportot 

alkotnak. 

Az első csoportba a nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek, a második csoportba a 

hagyományos városi ünnepségek, a  harmadik csoportba a szórakoztató programok és 

fesztiválok tartoznak.  

A rendezvényterv  tartalmazza a kulturális események időpontját, valamint a rendezvények 

várható költségét.   

Az elmúlt évben a „Város hete” rendezvénysorozat keretében került finanszírozásra a 

köztisztviselők, közalkalmazottak, valamint a városi kitüntettek díjazásai, mely költség 2015. 

évben az önkormányzat költségvetésében kerül betervezésre. 

 

A rendezvényekhez feltüntetett költségek  részben a  már 2015. évre bekért árajánlatokból, 

részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra. 

2014. évben   a városi rendezvénytervre a képviselő-testület  7.782.000.- Ft-ot  hagyott jóvá.  

Figyelembe véve   a  kulturális rendezvények területén is  évről-évre növekedő  költségeket  a 

2015. évi  rendezvények  költségigénye  8.366.000.- Ft-ban  került meghatározásra,  ez 

584.000.- Ft-al magasabb az előző évtől. 

Az elmúlt évek  kulturális rendezvényeinek népszerű  látogatottsága is azt bizonyítja, hogy a 

lakosság egyre jobban igényli a jól megszervezett programokat.  Ünnepeink  és  

hagyományaink  megőrzése  érdekében a továbbiakban is  fontos szerepet töltenek be  az 

értékhordozó kulturális és közösségi rendezvényeink. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a 2015. évi városi rendezvénytervet valamint 

annak költségigényét megtárgyalni,  véleményével, javaslataival kiegészíteni  és a határozati 

javaslatban foglaltakat  elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2015. január 19. 

 

        Tóth József 

polgármester  



 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

………../2015. ( I. 29.) sz. határozata 

 

 

   Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

   a  Javaslat a 2015. évi városi rendezvénytervre vonatkozó   

   előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 2015. évi városi rendezvénytervet az  

előterjesztés melléklete szerint támogatja és jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a 2015. évi városi rendezvényterv meg- 

valósításához szükséges önkormányzati támogatást 8.366.000.- Ft 

összegben az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tárgyévi 

költségvetésében biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a 

2015. évi városi rendezvénytervben és költségében  - az előre nem 

látható, de indokolt -  változtatás jogát csak rendelkezésre álló 

költségek keretén belül teheti meg. 

 

4. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről az 

intézményvezetőt tájékoztassa. 

 

 

   Határidő: 2015. évben értelemszerűen 

   Felelős:    Tóth József polgármester 

          Radics Zoltánné intézményvezető 

 

 

 


