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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  2017. évi városi rendezvényterv tervezetét 

előzetesen a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  2016. december 14-ei  ülésén tárgyalta.  

Az összeállított programok alapján  a rendezvények költségigénye 17.400.000.- Ft-ban került  

megfogalmazásra, amely 2.400.000.- Ft-al magasabb a 2016. évi  költségektől. 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság   a  181/2016. (XII.14.) sz. határozatában  támogatta 

az Ady Endre Művelődési központ és Könyvtár  által összeállított 2017. évi városi 

rendezvénytervben feltüntetett programokat és a megvalósításához szükséges  összeget 

javasolta a 2017. évi költségvetés készítésekor figyelembe venni.   

 

A 2017. évi költségvetés  készítése során, megfogalmazásra került, hogy az önkormányzati 

költségvetési hiány elkerülése érdekében   a  városi rendezvénytervet is  át kell dolgozni,  szem 

előtt tartva a kiadások csökkentését, illetve  a bevételek növelését. 

Ennek ismeretében került átdolgozásra a  2017. évi városi rendezvényterv költségvetése. 

Bevételi forrásként az intézmény vezetője négy színháztermi előadást és a BELAHAPI 

fesztivált belépőjegyes rendezvényként tervezte meg, melynek bevételi összege 3.300.000.- Ft- 

ban jelenik meg. 

További 1.300. 000.- Ft került a költségekből lefaragásra, az  Augusztus 20.-ai rendezvény,  a 

Városi Nőnap, a Nyári Buli Esték és a  Karácsonyi programsorozatot érintően. 

Fenti módosítások alapján a 2017. évi városi rendezvények költségigénye összesen 

12.800.000.- Ft összegben  került megtervezésre, mely  2. sz. mellékletben került feltüntetésre. 

 

Az intézmény vezetője a  2017. évi programok összeállításánál  a  hagyományként visszatérő 

rendezvények mellett, törekedett az elmúlt évek tapasztalatai alapján a lakosság részéről 

igényként felmerülő szórakoztató  kulturális programok megszervezésére. 

Figyelembe véve, hogy a  minőségi szabadidős  rendezvények iránt egyre  inkább növekszik a 

lakossági igény, ezért a színházi és  irodalmi előadásokon túl,  helyet kapnak  a gasztronómiai,  

ismeretterjesztő, egészségmegőrző és egyéb szórakoztató  programok is. 

 

A városi rendezvénytervben  szervezendő programok az elmúlt évhez hasonlóan három fő 

csoportot alkotnak. 

Az első csoportba a nemzeti, állami ünnepek,  a második csoportba az  önkormányzati ünnepek 

és városi nagyrendezvények, a  harmadik csoportba a szórakoztató programok és fesztiválok 

tartoznak.  



A rendezvényterv  tartalmazza a kulturális események időpontját, valamint a rendezvények 

várható költségét, az 1. sz. melléklet alapján.   

A rendezvényekhez feltüntetett költségek  részben a  már 2017. évre bekért árajánlatokból, 

részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra.  

 

A programok összeállításából is látható, hogy a lakosság számára olyan kulturális 

szolgáltatások kerülnek biztosításra, amelyben  minden korosztály   megtalálhatja   az 

érdeklődésének megfelelő szórakozási lehetőséget. 

 

Ünnepeink  és  hagyományaink  megőrzése  érdekében a továbbiakban is  fontosnak tartjuk  az 

értékhordozó kulturális rendezvényeket, valamint a lakosságot vonzó jól megszervezett  

szabadidős színes programokat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a 2017.  évi városi rendezvénytervet valamint 

annak költségigényét megtárgyalni,  véleményével, javaslataival kiegészíteni  és a határozati 

javaslatban foglaltakat  elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2017. március 07. 

 

  

        Tóth József 

polgármester  

 

 

 

Határozati javaslat 

………../2017. ( III. 23.) sz. határozat 

 

   Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

   a  „Javaslat a 2017. évi városi rendezvénytervre” vonatkozó  

   előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 2017. évi városi rendezvénytervet a határozat 

melléklete szerint támogatja és jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a 2017. évi városi rendezvényterv meg- 

valósításához szükséges önkormányzati támogatást  12.800.000.- Ft 

összegben, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tárgyévi 

költségvetésében biztosítja. 

 

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

2017. 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:  2017. évben értelemszerűen 

   Felelős:    Tóth József polgármester 

          Ferenczné Fajta Mária  mb. intézményvezető 


