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Jeeyzőkiinvv

Készült: szigetbecse Közsóg Polgármesteri Hi\'atalában a 2012' július 30-án

tartott rendkívüli

kép\'iselő-testületi ülésről.
Je|cn yannak: N4agasitz Lajos po|gánnester,
Bogdán József a)polgárnrester,
dr. Csernyi Zsuzsanna, Fejesné Sclrrvarcz Erzsébet, Takács András,
Katona Józset Riedl Béla képvisclők.

Tánácskozási joggal rószt

\'clt: Kalona Évajegyzö

Szabó Anikó igazgatási ftlelőadó

Jegyzőkön}.y1'ezető:

Magasitz Lajos polgámrester köszönti az ülés résávevőit. az üIést megnyitja. Megállapítja' hogy a 7
fős testülctbőI jelelvan 7 fő. így az határozatképes'
Magasitz Lajos polgámlestel javaslatot tesz a jegyzókönyv
- Riedl Béla
- dr' Csemyi Zsuzsanna képviselők szeméIyére'

A képviselő-lestület

a

hitelesítőkre:

jar'aslatot egyhangúiag elfogadta.

A polgiímrestel javaslatot tcsz az ülés napircndjeire. Megkéri a testületi tagokat, hogy ha van
javaslatuk további napirendre' úgy aá most tegyék meg.
Maqasitz LÍrios! Mivel nincs javaslat további napirendre, az alábbi napirendi pontokat ja\'aslom
elfogadásra:
1.) Falunap előkészítése.

Előadó: Magasitz Lajos polgánrrester

3.) Egyebek.
a.) Szociális ügyek'
1.)

nanircnd:

tr'alunaD előkószítése.

Magasitz Laiosi Megkérern Fejesné Schrvarcz Erzsébet képviselő társunlot' hogy tájékoáasson
benniinket a falunapi előkészületekÍől.
Feicsné schNarcz Ensóbet: Az clőző évekhez hasonlóan' nrost is készítettenregy lis6t _ amiből
most mindcnki kap egy példánÍ _ a feladatokról és felírtarrr ki melyik feladatnak a íclelőse. (a lista
a jegyzőköny\'
nlelléklctél képezi)
Kérenr a teslülct tagjait nézzük át a listát és ha vall kérdés'aá tegyék fel'

Tájékoáatom a képviselő-tcslülctet. hogy a Kisdunanrenti civil szcr\'ezetck Szö\'elségénck
(Kcszsz) z^ló rendczvénye is itt szigctbecsén lesz negtaíva a falrrnappal eg), időben, czért
mcgkérek nindcnkit' hogy a íeladatál úgy teljesítse, hogy a szíupad, a sátrak, padok, asztalok
felállilása, letaka.ílása, díszíése,a szeméttá'olók kihelyezése szombat reggel 9 óráÍa elkészüljön.
Takács

Andrís: A

falunapot megelőző pénteki Dapon elhozzuk a padokat, asáalokat, sátrakat'

j\{aeasitz

Laios: En

megbcszélenr az asáalosok].al, hogy scgílsenek a szinPad fclállításánál.
Időpontot, majd cgyeztctünk.

Fciesné schrrarcz Erzsébct: A tisztaság fenntaItása a tavalyi évben gondot okozott. Ezt a
feladatot nem szír,escn vállalják a Civil szervezctek' 'l'avaly a sziget_csücske Tcrmészetbarátok
Egyesülete felvál|alta, de nem tudta rcndesen Íeljesíteni a vállalt feladatot.
Javaslom idén Íizetségfejéberr bízzurrk nrcg valakit' aki rendescn elvégzi a feladatot.

Ha már a Civil szen'czeteklől esett szó' kérdezgm' idén mikor tarjuk a falunapi megbeszéIést a
Civil szcn'ezetckkel?

Maeasitz Laios: Testületi ülést 2012. augusztus 13-ra tervczek összehívni' Javaslom, hogy azt
követően, augusztus l5-én (szerda) 18.00 órála hívjuk meg a civil szervezetek képviselőit a
falunapi teendők megbeszéIése céljából'
Fcicsné schrvarcz Erzsébeti A meghívott vendégeknek, az ingyen fellépőknek és magunknak
javaslom idén is ftízzünk valamit. Felveszem a kapcsolatot Takács sándonal és vele megbeszélem,
hogy mit ftizzön' En lecsótjavaslok.

Bogdán Józsefl szerintem a lecsó jó les7', de azért a szAkáccsal meg kell beszélni.

Laios: Úgy gondolom mindenki tudja mi a dolga' és az előző évekhez hasonlóan idén is
mindenki a legjobb tudása szerint fogia vógezni a rábízott feladatot.
Maqasitz

Bodó Jánosnó: Tájékoáatom a képviselő-testület taRiait, hogy a szigetbecse Roma Nemzetiségi
Önkományzat nevében felvettem a kapcsolatot Pásáolka sándor és Balogh Tünde nóta és
cigánydal énekesekkel. Velük táÍgyalásokat fol}'tatok amak érdckében,hogy a szigetbecsei
falunapon fellépjenek' A fellépésköItségeit a szigetbecse Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizeti'
Beszéltem Kun Pál festőmiivésszel, aki szivesen kiállíÍaná fcstményeit a falunapon. Amennyiben
úgy dönt a testület, hogy igén}.t taÍ a felaj ánlásra, szóljon és akkor megbeszeljük a lészleteket.
Feiesné schwarcz Erzsébet: Javaslom fogadjuk el a felajánlást és egy sátrat biáosítsunk majd a
festmények kiállításához'

Riedl BéIa: Előző testületi ülésünkón már említettem, hogy beszéltem Matoricz József lórévi
színésszel, aki jeleztc, hogy a szigetbecsei falunapon sávesen fellépne társaival és operetteket
étrekelnének.

Fcicsné schrYarcz

Erzsébcti Szívescn vesszük

Bodó Jánosné figyelmét. hogy kössön

a Roma Önkormányzat felajállását. Felhívom

szerződést a fellépőkkel'

Riedl Béla képviselő_tálsanrat megkérem, hogy Matoricz Józseffel beszéljerr mcg egy időpontot,
anrikor le tudunk ülni és nreg tudjuk beszélni a részleteket.

Á falunapi program nagyjából összeállt, kisebb váItoások még leheürck
Isnreftetem a progÉmot:

9.00 órá1ól sakkYcrscny a Pctőfi sándor MíívclődésiHázban.
12.00 - l6'30 óra között fózós a Balassi tór kijclijlt hclycin'

benne.
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13.00 - l7.00 óra Mzött s'ermckprogramok: - kéznűves foglalkoás, arcfestés, hennafestés, kis
vidámpark, póri lovaglás.
13.30 - l7'30 óra között délutáni nrűsorok:
_ makádi mazsoÍetl csoport bemutatkozása
_ Magyar nótákat és cigánydalokat énekel Pásáorka sándor és Balogh Tündc
_ Karate bemutató Sensey-Mező Sándor ós csapata előadásában
- ráckcvci Kéve néptánc együttes fellópóse
- fellép a Szigetbecsei Zenebalátok Köre és a Magyarországi Harmonikások Egyesülete
- Erdős Bence szigetbecsei lakos zenés nűsola
l7.30 _ l8.00 szlárvcndég: Fiuor Tomi
18.00 _ l9.30 tombolahúzás, eredményhirdctés
19.30 _ 20.00 Kék Duna Mazsorctt Es/üttes
20.00 -21.00 Opcrettest
21.00 _ 22.00 sztárvendég: Csocscsz

22.00-tól

Tűtzijáték
TíLzijátékután utcabál.

A programok teljes ideje alatt: _ veteráí motorok kiállítása

- Kun Pál festőművész kiállítása

A pénágyekrőI is szeretnék néhány szót szólni.
Az önkományzat 2012. évi költségvetésébe 500.000 Ft lett betervezve falunapi kiadásoka'
A Szigetbecse Községéfl Közalapítványnál 571.000 Ft van elkülönítve' amely a tavalyi falunapról
maradt összeg'

A kiadások közül

néhiány

szimot ismeÍtetek:

- a kél saárvendég köllsege J40'ooo + Áfa + ú(iköltseg
- tiizÜáték költsége: bÍuttó 254'000 Ft
- színpad ftjlé sátor bérleti díja 1 10.000 Ft
- mobil WC-k bérleti díja 63.500 Ft
-

tombola vásárlására betervezett összeg 130.000 Ft

Dr. CscrnYi Zsuzsanna: Idén is lehet vásárolni támogatói jegyet?

soós sándorné:

A

falunapi támogatói jegyeket

mií meglendeltük, ha

elkészültek átadjuk a

testületnek iírusításra'

Feiesné schrvarcz Erzsébet: Ah1roz, hogy a felsorolt Programok nregl'alósuljanak, a betervezett
és a meglévő pótrz nem elég. Anrerrnyiben elkel a 200 db. 1000 Ftos támogatói jegy' 200.000 Ft
bevételre teszün]( szeIt' Egyétri felajánlások is szoktak lenni' reméljük idén is lcsznek. Szponzorok
jeleÍtkezésétis várjuk, talán az is lesz.

Magasifz Laios: Az előző évek tapasztalata alapján ajelenlevők szárna kb. 600-800 fó lesz' Kérek
mindeDl(it, köl'essünk el mindeít, hogy ezek az emberek jő' érezzékmagukat a szigctbecsei
falunapon.

A

képviselő{estület a napirendi pontot megtárgyalta és egyirangúlag hoáa meg a következő

hatáÍo7aLáÍ:
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A

64120!2.

NIL30.) számí határozat:

képviselő-testiilet a falunapi programot az előkészületeknek megfelelően

elfogadja.
szabadtéri lendezvénFe az előző évek tapasztalatai alapján 600 _ 800 fi'
várható.
A képviselő_testület felkéri Fejesné schwalcz Erzsébet képviselőt a falunap
további szervezéséreés a lebonyolítási feladatok elvégzésérc.
Felelős: Fejesné schwarcz Erzsébet képviselő
Határidő: 2012. augusáus 25.

A

Több napirend nem lévéna polgámestel az ülést bezáía.

k.m.f.

., 1r

Katona

Eva

Jegyzl)
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Ried1

Béla
képüselő

.r r li --r
dr. Csemyi Zsúzsarrrra
képviselő

