ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. április 15-ei – rendkívüli – ülésére
Tárgy: Crumerum Fesztivál megrendezése
Tisztelt Képviselő-testület!

A városi rendezvények sorában szereplő „Crumerum Történelmi-Kulturális Fesztivál”
szervezése folyamatban van. A kulturális és hagyományőrző programok lebonyolításához
1.8 millió forintra van szükség. A költségvetés rendezvényekre fordítható keretéből 300 ezer
forint különíthető el e célra, így a hiányzó összeg 1.5 millió forint.
A megrendezés költségeinek finanszírozása az elmúlt években a képviselő-testületi alapból ,
valamint – a gazdasági folyamatokat követve egyre csökkenő mértékben – egyéb szponzori
támogatásokból történt.
Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület ebben az évben is jóváhagyja a - részben vagy
egészben - a képviselő-testületi alap terhére történő támogatást, szükségessé válik az
összeg dologi kiadásokhoz történő átcsoportosítása. Amennyiben a fenti alap terhére nem
szavazza meg a tisztelt Képviselő-testület a fesztivál finanszírozását, a hiányzó összeg
felhasználása a működési tartalékból történhet.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Nyergesújfalu, 2010. április 7.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1/A. Biztosítson 1.500 ezer forintot a városi rendezvények sorában szereplő „Crumerum
Történelmi-Kulturális Fesztivál” megrendezéséhez a költségvetés képviselő-testületi
alapjának terhére, és csoportosítsa át az összeget a működési tartalék képviselő-testületi
alapjából a dologi kiadások előirányzatához.

1/B. Biztosítson 830 ezer forintot a városi rendezvények sorában szereplő „Crumerum
Történelmi-Kulturális Fesztivál” megrendezéséhez a képviselői alap, továbbá 670 ezer
forintot a működési tartalék terhére, egyúttal csoportosítsa át mindkét összeget a dologi
kiadások előirányzatához.
1/C. Biztosítson 1.500 ezer forintot a városi rendezvények sorában szereplő „Crumerum
Történelmi-Kulturális Fesztivál” megrendezéséhez az önkormányzati költségvetés
működési és fejlesztési tartalékának terhére.
2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. április 15-ei – rendkívüli – ülésére
Tárgy: Sörfesztivál megrendezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A városi rendezvénytervben jóváhagyásra került, hogy a sörfesztivál újra
önkormányzati szervezésben várja látogatóit.
A fesztivál évekkel ezelőtti, kamatokkal növelt nyeresége – 1.6 millió forint - mellett a 2010.
évi rendezvénykeretből 500 ezer forint különíthető el e célra. A vendéglátást megpályázó
vállalkozó a VIP vendégek ellátása mellett 1 millió forintot ajánlott fel az étel-ital árusításának
kizárólagosságáért, amennyiben napi két neves előadó szerepel a programban. További 300
ezer forint bevétel várható a neszmélyi rétes árusításából, ez összesen 3.400 ezer forint.
A program összeállításának megkezdéséhez közel 6 millió forintra van szükség, ami a
fentiekben felsorolt összegek 2.5 millió forinttal történő kiegészítését igényli.
Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület jóváhagyja a képviselő-testületi alap terhére történő
200 ezer forintos támogatást, az összeget a dologi kiadásokhoz kell átcsoportosítani.
Amennyiben a fenti alap terhére nem szavazza meg a tisztelt Képviselő-testület a fesztivál
támogatását, a hiányzó összeg felhasználása a működési tartalékból is történhet.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Nyergesújfalu, 2010. április 7.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Biztosítson 200 ezer forintot a városi rendezvények sorában szereplő Sörfesztivál
megrendezéséhez a képviselői alap, továbbá 2.300 ezer forintot a működési tartalék
terhére, egyúttal csoportosítsa át mindkét összeget a dologi kiadások előirányzatához.
2. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Miskolczi József polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. április 15-ei – rendkívüli - ülésére

Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
A várossá avatás 20. évfordulója alkalmából 2009-ben szervezte meg először a Négy Égtáj
Túra- és Szabadidősport Egyesület a „Nyerges Emléktúra 20” elnevezésű túrát.
A gyönyörű útvonalon /Hétforrás, Mogyorósbánya, Péliföldszentkereszt, Öregkő, pincesor,
horgásztavak/ haladó 20 km-es túra mellett idén 40 km hosszúságú szakasza is lesz az
immár hivatalosan is teljesítménytúrává „nőtt” eseménynek.
Az esemény sikeressége érdekében Ridly István Attila egyesületi elnök a mellékelt
kérelemmel fordult a tisztelt Képviselő-testülethez, 300 ezer forint támogatást kérve.
Ridly István Attila nyilatkozott arról, hogy személyével szemben a közpénzek
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti
összeférhetetlenség, valamint a 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Nyergesújfalu, 2010. április 8.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár
Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Biztosítson 300 ezer forint támogatást a Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport
Egyesület részére a „Nyerges Emléktúra” elnevezésű hivatalos teljesítménytúra
megrendezéséhez képviselő-testületi alapja terhére.
2. Ne biztosítson támogatást képviselő-testületi alapja terhére Négy Égtáj Túra- és
Szabadidősport Egyesület számára.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:

Miskolczi József polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. április 15-ei – rendkívüli - ülésére

Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő-testület!
A Napsugár Óvoda ódon öltözőszekrényeinek cseréjéhez támogatási kérelmet nyújtott be
az intézmény (1. sz. melléklet), 400 ezer forint támogatást kérve a tisztelt Képviselőtestülettől.
Az óvoda képviseletében Papp Olivérné óvodavezető-helyettes nyilatkozott arról (2. sz.
melléklet), hogy személyével szemben a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség, valamint a 8. § (1)
bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Nyergesújfalu, 2010. április 8.
Mihelik Magdolna
önkormányzati titkár

Határozati javaslat:
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. Biztosítson 400 ezer forint támogatást a Napsugár Óvoda
öltözőszekrényeinek cseréjéhez - képviselő-testületi alapja terhére.

számára

2. Ne biztosítson támogatást képviselő-testületi alapja terhére a Napsugár Óvoda
számára.
3. Utasítsa a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:

Miskolczi József polgármester

