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A javaslat elfogadása egyszerű 
         szavazattöbbséget igényel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Javaslat 

Pásztói Karácsony megrendezésére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: a Képviselő-testületének 2015. novemberi ülésére 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
   Intézményirányítási és Szociális Bizottság 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester 
Az előterjesztést előkészítette: Bartus László osztályvezető 
      

PÁSZTÓi  PolgÁrmeSTeri  HivaTal 
 

 3060 PÁSZTÓ,  KölcSey F. u. 35. 
  (06-32) *460-155  Fax: (06-32) 460-918 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
szervezésében 2014. évben első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a Pásztói 
Karácsony program-sorozatot. 
A négy napos rendezvény nagy tetszést váltott ki a pásztóiak és távolabbról érkezők körében is. 
 
A 2015. évi Pásztói Karácsony szervezése megkezdődött. A költségvetésben rendelkezésre álló 
forrás egy szerény program lebonyolítására lenne alkalmas, ami jelentős visszalépés lenne a tavalyi 
rendezvényhez képest. 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület hozza meg a szükséges döntést annak érdekében, hogy a 
Pásztói Karácsonyt az előző évi programmal azonos, vagy annál magasabb színvonalon 
rendezhessük meg. 
 
A program tartalma: 
 
Fellépők:  

 Tóth Vera 
 Delhusa Gjon 
 ST. Martin 
 Balázs Fecó 
 helyi szólisták, együttesek 

 
Összköltsége: 1.300 eft. 
 
Kellékek: 

• színpad 
• színpadfedés 
• világítás 
• elektromos hálózat kiépítése 
• sátor 
• díszítőfények 
• adventi koszorú 
• Betlehem-építés 
• megvendégelés 
• szerzői jogdíj 
• plakát 
• mobil WC 
• a programok megtekintéséhez a városrészek lakói számára buszjárat 

biztosítása 
 
Összköltsége: 1.500 eft. 
 
Városrészek karácsonya: 
Műsor, fenyőfa, díszítés 
 
Összköltsége:   200 eft. 
 
Mindösszesen: 3.000 eft. 
 
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 2015. évi Pásztói Karácsony megrendezéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő indokolásra tekintettel az alábbi 
határozatot hozza. 

1. A Pásztói Karácsony megrendezésének 3 000 e Ft-os költségét biztosítani kívánja. 
2. A költségek 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, 2015. november 17. 
 
        Dömsödi Gábor 
          polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
    Dr. Sándor Balázs 
  jegyző 
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