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karácsonyi vásár megrendezésére

Készült: a Képviselő-testületének 2014. novemberi ülésére
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Az előterjesztést előkészítette: Bartus László osztályvezető

Tariné Tóth Csilla igazgatási ügyintéző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó  Városi  Önkormányzat  a  Teleki  László  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Központ
szervezésében 2014. december 20. és 23. között hagyományteremtő szándékkal Karácsonyi Vásárt
kíván rendezni.
A négy  napos  rendezvényen  a  tervek  szerint  hagyományos  karácsonyi  vásári  forgatag  várja  a
vásárba látogatókat, kézművesekkel, forró ételekkel, italokkal. 
2014. december 21. és 23. között a karácsonyi vásár programját komoly-, és könnyűzenei fellépők
műsorai gazdagítják:
 
december 20. szombat 18 óra Salgótarjáni Advent Kamarakórus 

december 21. vasárnap 18 óra Bognár Barbara énekes gitár kísérettel 

december 22. hétfő 18 óra Dudás András harmonikás 

december 23. kedd 18 óra Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Rajeczky Benjamin Zeneiskola növendékeinek

zenei műsora

Az  adventi  időszakban  a  város  frekventált  területein  (Fő  utca,  Deák  Ferenc  utca)  karácsonyi
díszvilágítás és dekoráció kerül elhelyezésre.
A karácsonyi  vásárhoz szükséges  tárgyi  eszközöket,  elektromos hálózat  kiépítését,  a  frekventált
helyek  díszvilágítását,  szabadtéri  fűtőtesteket,  15  db  zárható  árusító  faházat,  ahhoz  led-es
díszvilágítást  a  Pásztói  Városgazdálkodási  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  szerzi  be,  melyhez  a
szükséges fedezetet, mindösszesen 3 000 e Ft-ot az önkormányzat biztosítja. 
A karácsonyi  vásár egyéb szolgáltatási  költségeire (fellépők díjazása,  vendéglátása,  műsorokhoz
hangosítás, egyéb költségek) 1 000 e Ft-os javasolunk biztosítani.
Javasoljuk továbbá, hogy az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően biztosítsunk a 80
éven felüliek részére karácsonyi csomagot. 

Határozati javaslat

Pásztó  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  karácsonyi  vásár  megrendezéséről  szóló
előterjesztést  megtárgyalta  és  az  előterjesztésben  szereplő  indokolásra  tekintettel  az  alábbi
határozatot hozza.

1. A karácsonyi vásárhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének 3 000 e Ft-os bekerülési
költségét, valamint az egyéb szolgáltatás költségét 1 000 e Ft értékben biztosítani kívánja.

2. A karácsonyi  vásárhoz szükséges tárgyi  eszközök 3 000 e Ft-os bekerülési  költségének,
valamint  az  egyéb  kapcsolódó  szolgáltatások  1  000  e  Ft-os  költségének  fedezetét  a
költségvetés következő módosításában szerepeltetni kell. 

3. A 80 éven felüli pásztói lakosok részére az önkormányzat karácsonyi csomagot (2000 Ft/fő
értékben) biztosít, melynek fedezete a szociális segélykeretben rendelkezésre áll. 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:  polgármester

Pásztó, 2014. november 19.
Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

 Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző
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