Jegyz könyv
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének
Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. március
12-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel megtartott ülésér l.

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
Jelen vannak: Kesjár János elnök
Kiss-Kálmán Éva, Márton Béla, Monostori Zsolt, Kecskeméthy Pál képvisel k, mint
tagok,
valamint Steindl Zoltán, Varga László küls s tagok

Tanácskozási joggal megjelent:
Lévai Miklós TDM elnöke
Kabók Ibolya TDM titkár
Májer Béla M vel dési Ház vezet
Tarsolyné Király Andrea Harkányi Gyógyfürd Zrt.

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet

Kesjár János: Köszöntötte a pénzügyi, városfejlesztési, kulturális és idegenforgalmi bizottság tagjait
és a megjelent vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a bizottság 5 tagja megjelent,
így a bizottság határozatképes, az ülést megnyitotta. Felkérte Vaszlavik Erikát a jegyz könyvvezetésére. A jegyz könyv hitelesítésére felkérte Kecskeméthy Pál és Márton Béla bizottsági tagokat,
err l szavazást rendelt el.
Kesjár János bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal
Kecskeméthy Pál és Márton Béla bizottsági tagokat alakszer határozat meghozatala nélkül
választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek.
Kesjár János: A kiküldött napirendi pontokat szavazásra tette fel.
Kesjár János javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok
tárgyalását alakszer határozat meghozatala nélkül fogadta el:
Napirendi pontok:
1.) 2015. évi részletes rendezvénynaptár megtárgyalása
El terjeszt : Kesjár János bizottsági elnök
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2.) Egyebek

Napirend tárgyalása:
1.) 2015. évi részletes rendezvénynaptár megtárgyalása
El terjeszt : Kesjár János bizottsági elnök
Kesjár János elmondta, hogy az els napirendi pont a M vel dési Ház rendezvény szervezéséhez
kapcsolódó rendezvények tételes kimutatása és annak elfogadása. Az id rövidsége miatt kérte, hogy
minden hozzászóló röviden és tömören tegye meg hozzászólását. Javasolta, hogy id rendi sorrendbe
tárgyalják végig a rendezvényeket. Az alap a 44/2015. (II.25.) számú önkormányzati határozat.
- Elmondta, hogy a Vujity Tvrtko el adása, Fejezetek a magyarság störténetéb l, Ördög
téltemet megtörténtek.
nap megtörtént, hozzátette, hogy takarékosan járt el a szervez a pénzkeret alatt zárult a
rendezvény.
- Tavaszköszönt a következ rendezvény, ezzel kapcsolatban nem érkezett kérdés,
hozzászólás, ez folytatható.
- Fejezetek a magyarság störténetéb l, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Harkányi
Kulturális és Sport Központ eltért az önkormányzat határozatától, beállította rendezvényként,
ennek forrását saját er l teremtse el .
Májer Béla elmondta, hogy ezt már el re lekötötték, nem lehetett lemondani.
- Húsvéti játszóházzal kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
- Költészet napja rendezvénnyel kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
- Májusfa állítással kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
- Kesjár János a Fröccsliget rendezvénnyel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e valakinek
kérdése, hozzászólása?
Márton Béla elmondta, hogy a kivetít t szükségtelennek tartja.
Májer Béla elmondta, hogy arra nagy szükség van, mert azon reklámozzák az összes nyári
rendezvényeket.
Márton Béla elmondta, hogy a 300.000 Ft-os kivetít költségét túlzásnak tartja, egy akusztikus
koncert est lesz, ehhez szükségtelen a kivetít .
Varga László javasolta, hogy ezt a költséget hagyják bent, zárolják, ezt a kivetít t szívesen látná
inkább a Szüreti Fesztiválon.
Kesjár János elmondta, hogy e tekintetben költségvetés módosításra lesz szükség, javasolta
tartalékként egyéb költségként megjeleníteni.
Monostori Zsolt javasolta, hogy szponzorokat kell keresni.
-

Kesjár János az V. Családi Sportnappal kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e kérdés,
hozzászólás?
Kecskeméthy Pál megkérdezte, hogy ki csinálja a gyermekfoglalkoztatót?
Májer Béla válaszolta, hogy a Barkó Béla.
Kesjár János elmondta, hogy el nybe kell helyezni a harkányi köt dés fellép ket.
- Pünkösdi hagyomány rz nappal kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
- Májusfa kitáncolás rendezvénnyel kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
- Kesjár János a Gyermeknappal kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
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Márton Béla elmondta, hogy itt is lesz gyermek játszóház kérte, hogy harkányi vállalkozó bonyolítsa
ezt le.
Varga László elmondta, hogy ha tudják mekkora a célközönség, akkor kerüljenek kiküldésre
szórólapok.
- Kesjár János elmondta, hogy a június 4-i Nemzeti összetartozás napja nem szerepel a
rendezvénynaptárba, ez házon belül kerül megrendezésre.
- Kesjár János a Harkányi Búcsú rendezvénnyel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e
valakinek kérdése, hozzászólása. Javasolta ennek az új rendezvénynek az elfogadását a
rendezvénynaptárba.
- Hangfürd rendezvénysorozattal kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás. Kesjár János
elmondta, hogy ez végigöleli a 3 hónap szabadtéri fellép it. Lehet ség szerint kis összeg ,
helyi zenekarokkal próbálják meg ezt az id szakot feltölteni. A helyszínek nem kötöttek.
Javasolta, hogy augusztusra legyen legf képpen összpontosítva.
Kecskeméthy Pál elmondta, hogy a Big Band zenekar 3 fellépést vállalna ebben az id szakban.
- Horvát nemzetiségi táncház, Anna bállal kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
- Asztalitenisz versennyel kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
- Kesjár János elmondta, hogy az Államalapítás ünnepe helyett az augusztus 20-i rendezvény
Hosszú hétvégeként szerepeljen, ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e valakinek
kérdése, hozzászólása?
Márton Béla elmondta, hogy a rendezvény mindhárom napján egyféle stílusú zenekar szerepel,
javasolta az egyik napra, a Tornádó zenekar helyett egy helyi rock stílusú zenekart.
- Kesjár János a Szüreti Fesztivál rendezvénysorozattal kapcsolatban megkérdezte, hogy van-e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Májer Béla elmondta, hogy az els két napot mindenképpen a tervezet szerint kell megtartani, a
harmadik nap még kérdéses.
Kecskeméthy Pál megkérdezte, hogy az els két napon a nagyobb zenekarok mennyire vannak
lekötve? Lekértek más szervez irodáktól is ajánlatot, jóval olcsóbb árak vannak, ezt meg kell beszélni.
Megkérdezte, hogy az els nap a Children of distance helyett nem lehetne-e egy ilyen stílusú, viszont
más zenekar, k voltak tavaly is?
Májer Béla elmondta, hogy nagy sikerük volt tavaly a fiatalok körébe.
Márton Béla javasolta, hogy a Rising Starnak nagy sikere volt, meg lehetne hívni ket, ezt minden
korosztály nézte.
Kecskeméthy Pál javasolta, hogy az árat fogadják el, az a problémája, hogy minden évben ugyanazok
vannak, legyen más fellép .
Varga László elmondta, hogy el kell érni, hogy minél több vendégéjszaka legyen. Meg kell próbálni
olyan fellép ket ide hozni, amiket el lehet adni. A legtöbb vendég Horvátországból jön, ket is meg
kell szólítani, ezzel tervezni kell. El kell kezdeni egy olyan munkát, hogy együttm ködési
megállapodást kell kötni az összes szállásadóval, vendéglátó egységgel kötelez jelleggel a marketing
tekintetében.
Kecskeméthy Pál elmondta, hogy a Feny Miklós koncert árajánlata irreálisan magas ahhoz képest,
amit mások ajánlanak ugyanerre a koncertre.
Márton Béla megkérdezte, hogy a fellép k már le vannak foglalva?
Májer Béla válaszolta, hogy minél el bb dönteni kell ez ügyben, mert nem tartják a zenekarokat.
Kecskeméthy Pál elmondta, hogy össze kell vetni az árajánlatokat, mindenképpen a legolcsóbbat kell
választani, így beleférne még egy plusz fellép .
Májer Béla felajánlotta, hogy megkérdezi a Boban Markovich-ot, hogy mennyiért vállalna el egy
fellépést.
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Steindl Zoltán megkérdezte, hogy besegít-e az önkormányzat a fürd nek, esetleg egy fellép a fürd
területén adna koncertet.
Kesjár János elmondta, hogy mindenképpen küls helyszínen lennének az el adók, az más dolog,
hogy milyen együttm ködés lesz a fürd vel.
Varga László elmondta, hogy kockázatos lenne belép t szedni a fesztiválra.
Kesjár János megkérte a szervez ket, hogy a lehet legszínvonalasabb és legtakarékosabb fellép ket
válasszák ki.
Varga László javasolta, hogy legyen megbízva a bizottságból egy-két f azzal, hogy egy héten belül
nézzék át a fellép ket, összegeket és készítsék el .
Kesjár János elmondta, hogy egy munkacsoportot szeretne létrehozni, megbízza Kecskeméthy Pált,
Márton Bélát és Májer Bélát arra, hogy nézzék át a fellép ket, az összegeket és készítsék el a
szerz déseket.
Májer Béla megkérdezte, hogy a szerz dések a TDM-el legyenek kötve?
Lévai Miklós elmondta, hogy a TDM által fizetett fellép knek a kifizetés csak átutalással történik,
nincs készpénz fizetés.
Kecskeméthy Pál elmondta, hogy 1.200.000 Ft a gólyalábasokért nagyon sok, ezt a költséget másra
kell fordítani.
Márton Béla javasolta, hogy ha a harmadik nap, mikor vége van a felvonulásnak, utána már vége a
fesztiválnak, nincs szükség arra a napra már színpadra.
Kesjár János javasolta elfogadásra a szüreti fesztivál összköltségét, 9.422.000.- Ft-ot, elmondta, hogy
ez egy fels határ, aminek keretén belül a munkacsoport össze tudja hozni a fellép ket.
- Kesjár János megkérdezte, hogy a Sörfesztivál rendezvénye ne kerüljön megtartásra. A
bizottság egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a Sörfesztivál ne kerüljön megrendezésre.
- Id sek világnapjával kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
- Adventi programmal kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
- Szilveszteri batyus bállal kapcsolatban nem érkezett kérdés, hozzászólás.
Varga László elmondta, hogy erre a jelleg bálra nagy igény van a lakosság körében.
- Kesjár János elmondta, hogy a marketing költség 800.000.- Ft, ez rengeteg plakátot és
megjelenítést kell tartalmazzon.
Lévai Miklós megkérdezte, hogy a bevétel hol fog képz dni?
Kejár János elmondta, hogy az önkormányzatnál és a m vel dési háznál, de közvetlenül a
vel dési háznál képz dik a bevétel.
Tarsolyné Király Andrea elmondta, hogy megváltozott a Fürd fesztivál id pontja július 24-26-án
kerülne megrendezésre, err l hivatalosan mindenki tájékoztatva lesz, a rendezvényre az együttesek
már összeállításra kerültek. Úgy kerültek a programok összeállításra, hogy minden korosztálynak
kedvezzenek.
Elmondta, hogy vezérigazgató úr megállapodott a Coca-Colával, 3 évre leszerz dtek a fürd vel,
minden évben 1.000.000.- Ft-od adnak a Fürd fesztiválra, 500.000.- Ft-ot marketingre, ezen belül 10
db nagy naperny t. A további programok még tervezés alatt állnak.
Kesjár János elmondta, hogy a m vel dési háznak is hasonló hozzáállással kellene a rendezvények
szervezését elvégezni, szponzorokat, bevételt kellene felmutatni.
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Megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás
hiányában szavazást rendelt el.
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

19/2015.(III.12.) sz. Bizottsági határozat:
2015. évi részletes rendezvénynaptár megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága
kéri a képvisel -testületet, hogy az elhangzottak alapján
a 44/2015.(II.25.) számú önkormányzati határozatát
módosítsa.
A bizottság a 2015. évi részletes rendezvény naptárat a
munkabizottság által történ kiegészítésével javasolja
elfogadni.
Határid : azonnal
Felel s: bizottsági elnök

2.) Egyebek
Kesjár János bizottsági elnök megkérdezte, van-e ezen napirendi pont keretében bárkinek
hozzászólása. Ilyen nem érkezett a jelenlév k részér l. További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem
volt. Megköszönte a részvételt, a bizottsági ülést bezárta.
K.mft.

Kesjár János
bizottság elnöke

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Kecskeméthy Pál
jkv. hitelesít

Márton Béla
jkv. hitelesít
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