
   
 
 
 
 
 
 
 
Szám:    1-  253  /2015.       
 
 

A határozat meghozatala minősített 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat legutóbbi ülése óta a Mátraalja Fesztivál szervezője eljuttatta szerződés 
ajánlatát az önkormányzat részére. Ez az ajánlat meggyőződésem szerint még tárgyalási 
alapnak sem megfelelő, mivel hosszú távra egyoldalúan előnyöket biztosít a szervezőnek, de 
ezzel egyidőben anyagi veszteséget keletkeztetne az önkormányzatnál. Néhány példa: a 
strandra hat napon keresztül tartanának igényt az egész területre, látogató szám alapján 
fizetnének, ami nehezen ellenőrizhető, nem megfelelő a sávozás kialakítása sem.  
Ugyanakkor az önkormányzatra hárulna a faházak szerelése, a terület üzemeltetése, a 
takarítás, a személyzet biztosítása, anélkül, hogy pl. a faházakért bérleti díjat fizetnének. 
Kiesés keletkezne a vendéglátósoktól beszedett bérleti díjban is, mert a fesztivál idejét 
előzetesen jeleznünk kell, amennyiben ők nem árulhatnának. Apró, de jellemző momentum, 
hogy a fesztivál szervezői még az útjelző táblákat is az önkormányzattal helyeztetnék ki.  
 
Szeretném leszögezni Pásztó városának fontos egy színvonalas rendezvény megtartása és a 
Mátraalja Fesztivál tavaly ilyennek bizonyult. Mivel egy kipróbálatlan kezdő vállalkozásról 
volt szó, az önkormányzat – hosszas viták után – részt vállalt a kockázatban, ezzel is segítve a 
vállalkozókat. Amint azt a város polgármestere akkor is jelezte, ez egyszeri eset volt, hiszen a 
tapasztalatok mutatják meg, hogy egy rendezvény rentábilisan megrendezhető-e vagy sem. 
Amennyiben nem, el kell tőle tekinteni, a siker lehetősége benne van, akkor pedig a hibákat 
kijavítva kell nyereségessé tenni. 
 
A Mátraalja Fesztivál meggyőződésünk szerint nagy jövő előtt áll, amennyiben a 
gyermekbetegségeit az önkormányzat és a szervezők közösen kijavítják. Azonban az a 
várostól nem várható, hogy erején túlmenően vállaljon terheket egy vállalkozásban. Az 
önkormányzat nem vállalkozás, így egy ilyen rendezvényben is csak biztos alapon vehet részt.  
 
A fentiek figyelembe vételével a rendezők által adott ajánlat alapján a kérdést még tárgyalásra 
sem javaslom. Amennyiben a vállalkozó kész a kompromisszumra, javaslom, alapjaitól 
dolgozza át a koncepcióját. Ehhez az alapelveket a 2015. november 26-i testületi ülésen 
megfogalmaztuk.  
Amennyiben a felek között nem születik megállapodás, a korábbi rendezvény tapasztalatai 
alapján az önkormányzat is meg tud szervezni egy strand fesztivált, természetesen szerényebb 
keretek között, természetesen más névvel, de lényegesen kevesebb kockázattal és a nyereség 
reményével.  
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület a korábbi testületi ülésen megfogalmazott álláspontját megismétli, és 
felkéri a Mátraalja Fesztivál szervezőjét, hogy a fentiek figyelembevételével tegyen új 
javaslatot.   
 
Határidő: 2016. január 15. 
 
Pásztó, 2015. december 11. 
          Dömsödi Gábor 
             polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
  Dr. Gajdics Gábor 
  jegyző 
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