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4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:

/2015.
Előterjesztés
- A Képviselő-testülethez –
A 2015. évi városnapi rendezvény programjára

Idén a városnap 2015. szeptember 19-én (szombaton) kerül megrendezésre. A korábbi
évekhez képest változás figyelhető meg a programokban. 2015-ben a Csülkös Nap
megvalósításának helyszíne a Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola udvara, sportpályája (Andrássy út 67).
A rendezvény délután 14

00

–kor kezdődik. Az ünnepélyes megnyitót követően a

színpad a zenés, kulturális programoké. A talp alá valót 18

00

-tól Kozma Gergő szolgáltatja.

Az esti sztárvendég a Honeybeast együttes lesz. A nap folyamán gyerekműsorral
kedveskedünk az apróságoknak. A vidámpark, a kirakodó vásár a helyszínen biztosított lesz,
mindazon lakosok számára, akik ebben találják meg kikapcsolódásukat. A megszokottól
eltérve nem szervezünk főző versenyt, kispályás labdarúgó versenyt és virtusvetélkedőt sem.
A főzés az idei évben több nagy kondérban történik majd az egyes intézményeknek,
szervezeteknek megfelelően. A főzéshez szükséges húst a Dombka 2003 Zrt. biztosítja, a
további nyersanyagok pedig az önkormányzat látványkonyhájából kerülnek beszerzésre. A
közösségi munkavégzés keretében a gimnázium 2., 3., és 4. évfolyamos diákjai szolgálják föl
az ételeket. A belépő 500 Ft lesz, mely egyben ételjegy is. 6 év alattiaknak a belépés
ingyenes. A helyszínen tombolát is lehet majd vásárolni. A tombola ára 100 Ft. Az ételjegy
beváltására a résztvevő személynek több helyszínen lesz lehetősége. Az ásványvíz egy része,
a fűszerek COOP Zrt. elnöke által került felajánlásra.
2015-ös városnapi rendezvényünket az előzetes egyeztetések alapján támogatja a
„Dombka 2003 Zrt.”, Coop Zrt., Strabag MML Kft., Humán-ép Kft., Nyír-hidrofil Kft., Best-

Solar Kft., Háda-1 Kft., Szerencsejáték Zrt., Bige Holding Kft., Nyírségvíz Zrt., TransitRailway Kft., Husqvarna Kft., Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat.

A Csülkös Nap költségvetése a fent megjelölt programok tükrében a következő képen
alakul:
A kiadási oldal így 2067000,- Ft-ot tartalmaz. A bevétel tervezésénél figyelembe vettem az
előző év bevételeit, így ennek alakulása a melléklet bevételi címszó alatt olvasható.
Mindezekre tekintettel úgy gondolom, hogy egy biztonságosan megvalósítható kellő
színvonalú szórakozást biztosító program-tervezetet van lehetőségem benyújtani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a program-tervezet megvitatására és annak
elfogadására.
Dombrád, 2015. szeptember 15.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/…. (… …)önkormányzati határozata
A 2015. évi városnapi rendezvény programjáról
A Képviselő-testület

1. elhatározza, hogy 2015. szeptember 19-én Dombrád Városában rendezvényt szervez.
2. felhatalmazza a polgármestert a rendezvény lebonyolításával összefüggő intézkedések
megtételére. A programot e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2015. szeptember 19.
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