8. számú előterjesztés
Egyszerű többség
ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. október 26-i rendes ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2018. évi Hat vár hat rád rendezvényről

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Idén negyedszerre rendeztük meg a „Hat vár hat rád” elnevezésű programot, mely
évről-évre sokakat mozgat meg. Ezúttal is több mint kétszázan vettek részt a 32 kmes teljesítménytúrán. Az időpont a korábbiakkal ellentétben nem június utolsó
szombatja, hanem szeptember 8-a volt. Ennek oka az volt, hogy az elmúlt évek
tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy sokkal célszerűbb egy későbbi
időpontban megrendezni a teljesítménytúrát a nagy nyári melegre való tekintettel.
Emellett már az iskolákat is ösztönözni tudtuk a nevezésre, hiszen az Autómentes
naphoz hasonlóan különdíjjal jutalmaztuk a rendezvénen legnagyobb létszámban
megjelent osztályokat.
A túra a korábbi évekhez hasonlóan ugyanazon az útvonalon haladt keresztül
Döbröközről indulva, Kaposszekcső és Jágónak közigazgatási határait érintve. Az út
során a túrázók érintették Döbröközön a Werbőczy várat, a szarvasdi várromot, a
kaposszekcsői Leányvárat, a Nyergesben található Dáró várat, a Kapos-völgyében a
Gólyavárat, valamint a túra végeztével a Szigeterdei lakótornyot.
A teljesítménytúra egyes állomásain az eddigi középkori életmód jellegzetességeit
tükröző kihívások mellett hangsúlyt kaptak a logikai, dinamikus feladatmegoldást
igénylő játékok is.
A korábbi évektől eltérően idén a kalandtúra utolsó állomásán frissítővel és egy tál
meleg étellel vártuk a túrán résztvevőket. A rendezvény felvezetéseként szeptember
7-én pedig a Tinódi Ház előtti téren a Karthago együttes adott koncertet.
A Képviselő-testület a 300/2018 (VIII. 30.) határozatával a rendezvény szervezésére
3.700.000,-Ft + áfa összegű forrást biztosított az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének Városi rendezvények sora terhére.
A program szervezésével járó kiadásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Költség megnevezése

Költség

Buszbérlés

80.000 Ft + áfa

Kültéri molinók (régi zeneiskola,
piac, Tinódi Ház, utak fölé)

450.000 + áfa

Marketing
anyagok
tervezése, 150.000 Ft + áfa
átszerkesztése, plakátok, szóróanyagok,
oklevelek
nyomtatása,
tájékoztató
kiadvány készítése
hirdetési díj 3 megyei újságban,
helyi újságban, internetes
felületeken

320.000 Ft + áfa

Emléktárgyak beszerzése (póló,
fakard, ajándéktárgyak)

121.000 Ft + áfa

Középkori ruhabérlés

29.000 Ft + áfa

Ügyességi feladatokhoz szükséges
eszközök beszerzése, legyártatása
(tófólia, faanyag, dibond tábla,
hajítógép, mágnestáblák,
gumikötelek, stb.)

211.000 Ft + áfa

Bűvész

47.000 Ft + áfa

350.000 Ft + áfa
Hagyományőrző lovagok szereplése,
gólyalábas lovagok, mutatványosok, török
sátor
Karthago koncert

950.000 Ft + áfa

Karthago koncert hangosítása,
fénytechnika

508.000 Ft + áfa

Karthago koncert – 4 db 1.000 literes
tartály bérlése, áram, catering

181.000 Ft + áfa

Egyéb, dologi kiadás

393.000 Ft + áfa

Összesen:

3.790.000 Ft + áfa

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását.
Határozati javaslat
a 2018. évi „Hat vár, hat rád” rendezvényről szóló beszámolóról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018.
szeptember 8-án megrendezésre került „Hat vár, hat rád” rendezvényről szóló
beszámolót és pénzügyi tájékoztatót.
Szabó Loránd
polgármester

