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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  2016. évi városi rendezvényterv tervezetét 

előzetesen a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  2015. évben két alkalommal, november és 

december hónapban  is  tárgyalta. 

Mindkét alkalommal a bizottság  részéről további javaslatok, ötletek érkeztek, a városi 

rendezvények minél gazdagabb  és színvonalasabb  programjainak összeállítása céljából. 

2015. évben a városi programok  megvalósításához  8.566.000.- Ft-ot  hagyott jóvá a képviselő-

testület , melyet a  „Polgári Nyári Buliesték” című rendezvénysorozat megvalósítása érdekében  

további 1.836.400.- Ft-al egészített ki.  

Figyelembe véve a minőségi kultúra iránti egyre növekedő  lakossági igényt, továbbá a 

kulturális költségek évről-évre való növekedését,  a  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság   

184/2015. (XI.25.) sz. határozatában javasolta a testület felé, hogy a 2016. évi  költségvetés 

készítésekor  a városi programok megszervezésére  15.000.000.- Ft-ot vegyenek figyelembe.  

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője  fenti összeg alapján 

állította össze és terjesztette be fenntartói jóváhagyásra a 2016. évi városi rendezvénytervet, 

mely az  előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

A városi rendezvénytervben  szervezendő programok az elmúlt évhez hasonlóan 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.   

A rendezvényekhez feltüntetett költségek  részben a  már 2016. évre bekért árajánlatokból, 

részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra. 

A 2016. évi városi rendezvényterv keretében  megrendezésre kerülő műsorok,  gazdag 

kulturális programot biztosítanak a városlakók számára. 

A programok  összeállításából is  látható  hogy  a lakosság számára olyan kulturális 

szolgáltatások kerülnek biztosításra, amelyben mindenki megtalálja az  érdeklődési körébe 

tartozó  szórakozási lehetőséget. 

 

 



Az elmúlt évek tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy a lakosság a szabadidő  kulturális célú 

eltöltése érdekében  egyre jobban igényli a jól megszervezett,  színes programokat. 

Ünnepeink  és  hagyományaink  megőrzése, a közösségi művelődés biztosítása  érdekében a 

továbbiakban is  fontosnak tarjuk  az értékhordozó kulturális és közösségi rendezvények 

színvonalas megszervezését településünkön.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a 2016.  évi városi rendezvénytervet valamint 

annak költségigényét megtárgyalni,  véleményével, javaslataival kiegészíteni  és a határozati 

javaslatban foglaltakat  elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2016. február 04. 

 

        Tóth József 

polgármester  

 

 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

………../2016. ( II. 18.) sz. határozata 

 

 

   Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

   a  „Javaslat a 2016. évi városi rendezvénytervre” vonatkozó  

   előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 2016. évi városi rendezvénytervet az  

előterjesztés melléklete szerint támogatja és jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a 2016. évi városi rendezvényterv meg- 

valósításához szükséges önkormányzati támogatást 15.000.000.- Ft 

összegben, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tárgyévi 

költségvetésében biztosítja. 

 

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

2016. évi városi rendezvénytervben és annak   költségében,  a változtatás 

jogát  csak a rendelkezésre álló költségek keretén belül teheti meg. 

 

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

intézményvezetőt tájékoztassa. 

 

 

   Határidő:  2016. évben értelemszerűen 

   Felelős:    Tóth József polgármester 

          Radics Zoltánné intézményvezető 

 

 


