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XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap előkészítése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a februári ülésen elvi támogatását adta a XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap 
városunkban történő megrendezéséhez.  
 
Az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete hivatalos megkeresé-
sét megküldte. Levelében részletesen leírta saját vállalását, melynek költséghatása kb. 3.100 
eFt. 
Az önkormányzattól a következőket kéri, melyről természetesen testületi döntés szükséges: 
 

1.) Helyszín biztosítása (áram és vízvételi lehetőséggel): az előzetes információk alapján a 
rendezvényt többezer ember szokta látogatni, ezért javaslom elsődleges helyszínként a 
Hunyadi ligetet. Másodlagos helyszínként javaslom a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár intézmény épületét kijelölni. A reggeli állófogadást lehetne itt megtartani, illetve 
esőnapon a teljes rendezvény megtartására ez az egyetlen alkalmas épületünk.  

2.) Színpad biztosítása – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendelkezik mobil szín-
paddal, tehát ez a kérdés megoldott. 

3.) Hangosítás biztosítása – a helyi rendezvények szabadtéri hangosítására a Városi Műve-
lődési Központ és Könyvtár rendelkezik megfelelő berendezéssel. A rendezvény mérete 
miatt azonban – a részletes programok ismeretében – nem kizárt, hogy nagyobb telje-
sítményű hangosításra lesz szükség. 

4.) Hatósági engedélyek beszerzése: a részletes programterv ismeretében tudjuk besze-
rezni az engedélyeket. 

5.) Sztárfellépők biztosítása: az önkormányzat dönti el, hogy hány sztárfellépő költségét vál-
lalja valamint a fellépők köre is önkormányzati döntés. 

6.) Mobil WC-k beszerzése 
7.) Éjszakai őrzés, forgalomirányítás: a javaslat tartalmazza a Polgárőrség bevonását. Ed-

digi rendezvényeinken az Egyesület aktíván részt vett, most is kérem segítségüket. 
8.) Ingyenes rendezvénylátogatás és parkolás lehetőség biztosítása: véleményem szerint 

ez nem lehet vita tárgya. 
 
 
 
 
További döntést igénylő kérdések: 
 

9.) A szervező szervezet kiválasztása: alternatíva lehet a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár, vagy a Negyedszázad Fesztiválhoz hasonlóan az önkormányzat. 
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10.) Szervező Bizottság tagjainak kijelölése az önkormányzati körből 
 
A felsoroltakon kívül még számos részletet ki kell dolgozni, de azt már a Szervező Bizottságra 
bíznám.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 09.  
       
 
                                                                                                    
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a XXVI. Vadásznap előkészíté-
séről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 

- a rendezvény helyszínéül a …………………………………….-t jelöli ki, 
- szervező szervezetnek Rétság Város Önkormányzatát/ a Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár Intézményt jelöli ki, 
- Szervező Bizottság tagjainak  

o …………………………………………..  
o ………………………………………….. 
o ………………………………………….. választja meg. 

 
A Szervező Bizottság köteles a részletes forgatókönyvet egyeztetni a társszervezővel, továbbá 
2017. május 19-ig programtervezetet és költségigényt készíteni és a Képviselő-testület elé ter-
jeszteni. 
 
Határidő: azonnal, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
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          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 






