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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A  2018. évi  városi rendezvényterv megtárgyalását   a február 15-i  ülésére  ütemezte be a 

képviselő-testület.  Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  igazgatója  az előterjesztés 

mellékletét képező tartalommal készítette el a városi rendezvénytervet.  

Településünk ez évben ünnepli várossá válásának 25. évfordulóját, ezért az év folyamán  

megrendezésre kerülő  programok, műsorok ennek jegyében kerülnek  megvalósításra. 

Az intézmény vezetője a  2018. évi városi  programok összeállításánál elsősorban  

hagyományként visszatérő rendezvények megszervezését  tartotta szem előtt, melyekhez 

változatos kulturális programok és neves előadók társulnak. 
 

A  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 megvalósításának időpontját, a 

programelemek megnevezését, rövid tartalmi leírását, helyszínét, valamint a rendezvények 

várható költségét, melynek összesítése az anyag  2. sz. mellékletében található.  A 2018. évi 

városi rendezvények költség terve:  13.830.000.- Ft-ban került  megállapításra, mely részben a 

tárgy évre bekért árajánlatokból, részben az elmúlt évek tapasztalatai alapján kerültek 

meghatározásra.  

 

A rendezvényekhez kapcsolódó  programok összeállításából is látható, hogy  az intézmény 

igyekszik  olyan kulturális szolgáltatásokról gondoskodni, amely minden korosztály részére 

biztosítja  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 2018.  évi városi rendezvénytervet valamint 

annak költségigényét megtárgyalni,  véleményével, javaslataival kiegészíteni  és a határozati 

javaslatban foglaltakat  elfogadni szíveskedjen. 
 

Polgár, 2018. február 06. 

 

  

        Tóth József 

polgármester  



 

 

 

Határozati javaslat 

………../2018. ( II. 15.) sz. határozat 

 

   Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

   a  „Javaslat a 2018. évi városi rendezvénytervre” vonatkozó  

   előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 2018. évi városi rendezvénytervet a határozat 

melléklete szerint támogatja és jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a 2018. évi városi rendezvényterv meg- 

valósításához szükséges önkormányzati támogatást 13.830.000.- Ft 

összegben, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tárgyévi 

költségvetésében biztosítja. 

 

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

2018. 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:  2018. február 20. 

   Felelős:    Tóth József polgármester 

          Bíró István igazgató 


