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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Polgár Város Önkormányzata 2018. évi városi rendezvénytervét a Képviselő-testület a 18/2018. 

(II.15.) számú határozattal fogadta el, az ehhez szükséges költségvetési forrást a 2018. évi 

költségvetési rendeletben hagyta jóvá.  

 

A településünk várossá válásának 25. évfordulójához kapcsolódóan az év folyamán az 

eredetiként jóváhagyott rendezvényterv több rendezvénnyel is bővült.  

 

A szeptemberre tervezett események körében a Polgár Városért Alapítvány kuratóriuma 

részéről a Polgárról elszármazottak találkozójának igénye és szükségessége került 

megfogalmazásra.  

 

A Helyi Értéktár Bizottság megalakulása óta félévenkénti rendszerességgel beszámol a 

Képviselő-testület ülésén a végzett munkáról, ezen belül ismertetésre kerül a nyilvántartott 

értékek tára.  

A lakosság mind szélesebb köre számára láthatóvá, megismerhetővé kell tenni helyi 

értékeinket, ehhez kapcsolódóan kerülne sor a Bizottság javaslata alapján - 2018. szeptember 

22.-én - a helyi értékek bemutatására szolgáló „Polgári Értékek Napja” rendezvény 

megszervezésére.  

 

E nap többféle programmal is szolgálna, így az érdeklődők számára „Polgár múltja és jelene” 

fotókiállítás és videófilm kerülne bemutatásra. Ehhez kapcsolódóan a Helyi Értéktár Bizottság 

által nyilvántartásba vett értékek ismertetése is helyet kaphatna.  

Továbbá a városközpontban „Főtéri forgatag” címén helyi termelők kóstolóval egybekötve 

mutatnák be termékeiket, valamint helyt adna a rendezvény a polgári ízek megismertetése 

céljából helyi ételek kóstolójának is.  

 

A rendezvény délutáni programjaként kerülne megrendezésre az „Elszármazottak találkozója”, 

amelynek keretében az Ady Endre Művelődési Központ nagytermében ünnepi műsorral 

köszöntjük a megjelenteket. A Polgármesteri Hivatal dísztermében megrendezendő 

állófogadással zárulna a „Polgári Értékek Napja” rendezvény.  

 

Az egész napos esemény lebonyolításához szükséges fedezet 893.000 Ft, mely összeget 

javaslom a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítani.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataikkal kiegészíteni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Polgár, 2018. szeptember 05. 

      

 

Tisztelettel:     

        

Tóth József 
         polgármester 

 

Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

………../ 2018. (IX.12.) sz. határozata 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Polgári Értékek Napja 

2018.” rendezvény kiadásainak fedezetét biztosító forrás átcsoportosítására irányuló javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a „25 éves a város” rendezvénysorozat keretében a „ 

Polgári Értékek Napja” rendezvény megszervezéséhez a város 2018. évi 

általános tartaléka terhére 893.000 Ft összegű előirányzatot biztosít az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére.  

 

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat 

módosítás átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításkor.  

 

Határidő: értelemszerűen  

   Felelős: Tóth József  polgármester 


