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Tisztelt Képviselő-testület!
Idén már második alkalommal városi rendezvényként kerül megrendezésre az
Újdombóvári Őszi Szüreti Fesztivál. A szervezési feladatokat ezúttal is a Dombóvári
József Attila Általános Iskola, Dombóvár Város Önkormányzata és a Tinódi Ház
Nonprofit Kft. közösen látja el. A rendezvény 2018. szeptember 29-én 27. alkalommal
kerül lebonyolításra. Változás a korábbiakhoz képest a fesztivál finanszírozásában
várható, hiszen a kiadások egy része az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú
projektből elszámolható. A szervezők közötti feladat- és költségmegosztást az alábbi
kimutatás tartalmazza:
Önkormányzat szervezésében és költségén, valamint az általa biztosított
térítésmentes használat révén megvalósuló programelemek:
• területhasználat, úthasználat biztosítása, takarítás az iskolán kívül a
rendezvény után, hulladék elszállítása a rendezvény előtt,
• plakátok kihelyezése, hirdetés a 7200 újságban a rendezvény előtt két
alkalommal,
• útlezárásokhoz táblák biztosítása, polgárőrök,
• forgalomirányításhoz, útlezáráshoz és rendfenntartáshoz Polgárőrség és a
Rendőrség közreműködése,
• rendezvény szervezésének bejelentése a Katasztrófavédelemi Igazgatóság
felé,
• területhasználati díj beszedése a Petőfi téren,
• gyalogos felvonulás szervezése, lebonyolítása (az iskolával közösen),
• kisméretű sátor biztosítása és programok szervezése a Petőfi téren,
• vidéki és helyi tömegközlekedést biztosító társaságok tájékoztatása,
• tűzijáték szervezése (kb. 250.000 Ft),
• német testvériskolai küldöttség vendégül látása (szállás, étkezés,
buszköltség) (kb. 100.000 Ft) (az iskolával közösen).

A Tinódi Ház Nonprofit Kft. feladatai:
• kis színpad biztosítása,
• programok lebonyolítása, árusok, búcsúsok fogadása, elhelyezése a
Petőfi téren.

A Dombóvári József Attila Általános Iskola szervezésében és költségén
megvalósuló programelemek:
• német testvériskolai küldöttség vendégül látása (szállás, étkezés,
buszköltség) (100.000 Ft) (az önkormányzattal közösen),
• menekülési útvonal táblák felhelyezése, leszerelése,
• árusok, búcsúsok fogadása, elhelyezése, területhasználati díj beszedése az
iskolaudvaron,
• gyalogos felvonulás szervezése, lebonyolítása (az önkormányzattal
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közösen),
sátorvilágítás felszerelése, mobil WC bérlése,
konferansz biztosítása, színpadi műsor összeállítása,
a tanulóknak szervezett programok biztosítása,
bíró-bíróné, kisbíró felkérése, kisbíró szöveg szerkesztése,
ajándék bor vásárlása, címkézése, kiosztása,
programok szervezése az iskolaudvaron,
terményáldás szervezése, hangosítása,
a színpad, illetve sátor felállításának segítése,
lakosok tájékoztatása,
plakát készíttetése.

Az önkormányzat által elnyert EFOP-3.9.2-16-2017-00047 projekt keretében
elszámolható programelemek:
• jutalmak: oklevelek, érmek, édesség, gyümölcs, serlegek, reklámtárgyak,
• kézműves foglalkozáshoz szükséges alapanyagok: gyöngyök, kartonok,
ragasztók, ollók, fonalak, díszítőeszközök, hurkapálca, méhviasz, stb.
• nagyméretű rendezvénysátor bérlése ülőpadokkal,
• nagyszínpad bérlése, hangosítással és világítással,
• színpadi fellépők biztosítása: néptáncegyüttesek, tánccsoportok,
énekesek, zenekarok,
• a szüreti felvonulásra: mazsorett-, és tánccsoportok, zenekarok
biztosítása, mobil hangosítás 3 helyszínen,
• harci virtusjáték bemutató a Petőfi téren,
• íjászat biztosítása,
• 8. osztályos tanulóknak és szülőknek néptáncruha bérlése,
• a felvonuláshoz mentőszolgálat biztosítása,
• programszervezők alkalmazása,
• 12 pedagógus bére,
• catering: szendvicsek, üdítők, ásványvíz, kávé, pogácsa, ebéd a
résztvevőknek, fellépőknek, szervezőknek.

Úgy vélem Önkormányzatunk eddig is segítette és támogatta a rendezvény sikeres
lebonyolítását. Az eszközöket, melyek rendelkezésünkre állnak (pl. kisméretű sátor),
illetve melyek nem jelentenek plusz költséget (pl. területhasználat, úthasználat,
takarítás, hirdetés a 7200 újságban, plakátkihelyezés), azokat az oktatási intézmény
részére bocsátjuk. Az elmúlt évhez hasonlóan pedig idén is vállalja a város a tűzijáték
megfinanszírozását és az iskolával közösen a német testvériskolai küldöttség vendégül
látását. Másrészről az EFOP projektből finanszírozható összeggel is támogatja az
önkormányzat a fesztivál sikerességét és még magasabb színvonalú megvalósítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
az Újdombóvári Őszi Szüreti Fesztivál megrendezésének
támogatásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2018.
szeptember 29-én megrendezésre kerülő Újdombóvári Őszi Szüreti Fesztivál
elnevezésű rendezvény megvalósítását.
2. Dombóvár Város Önkormányzata az alábbi szervezési feladatokat végzi el a
saját költségén a rendezvény kapcsán:
- közterület- és úthasználat biztosítása, takarítás az iskolán kívül a
rendezvény után, hulladék elszállítása a rendezvény előtt,
- plakátok kihelyezése, hirdetés a 7200 újságban a rendezvény előtt két
alkalommal, részletes köszönőlista a rendezvény után a 7200 újságban,
- útlezárásokhoz táblák, Polgárőrség és Rendőrség közreműködésének
biztosítása,
- a rendezvény bejelentése a Katasztrófavédelemi Igazgatóság felé,
- közterület-területhasználati díj beszedése a Petőfi téren az árusoktól,
- gyalogos felvonulás szervezése és lebonyolítása, kisméretű sátor
biztosítása, programok szervezése a Petőfi téren,
- vidéki és helyi tömegközlekedést biztosító társaságok tájékoztatása,
- a tűzijáték megszervezése és finanszírozása,
- az iskolával közösen a német testvériskolai küldöttség vendégül látása
(szállás, étkezés, buszköltség).
3. A Képviselő-testület a 2. pontban részletezett feladatok közül a tűzijáték és a
testvériskolai küldöttség vendégül látásával járó költségek finanszírozására
300.000,- Ft keretösszeget különít el az önkormányzat 2018. évi költségében a
Városi rendezvények kerete terhére.
Határidő: 2018. szeptember 29. – a rendezvény megvalósítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd
polgármester

