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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerületünkben évek óta sokan dolgozunk azon, hogy programokkal, kiállításokkal, rendezvényekkel
színesítsük lakóhelyünket. Nincs ez másképpen Vízivárosban sem, ahol történtek már kísérletek kisebb
programsorozatok megtartására, azonban ezek meghiúsultak eleinte forráshiány miatt, később a
koronavírus járvány okozta bizonytalanságok miatt.
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2022-ben újra kísérletet teszünk arra, hogy egy kisebb rendezvénysorozattal, a nyári iskolaszünetben
megtartandó Nyár a Márián programsorozattal színesítsük a helyi kulturális kínálatot. Ezt a
programsorozatot a tisztelt Képviselő-testület által korábban támogatott vízivárosi forgalomcsillapítási
projekt teszi lehetővé, mivel a Mária tér egy részének forgalomtól történő ideiglenes elzárása helyet
biztosít kisebb rendezvények megtartására.

Kezdeményezem, hogy a 2022. július 7-től augusztus 30-ig tartó Nyár a Márián programsorozatra
tisztelt Képviselő-testület biztosítson összesen 10.000.000 Ft forrást az alábbi, elengedhetetlenül
fontos költségelemekre:
-

koncert- és gyerekprogramok megtartása 30-35 alkalommal: 3.000.000 Ft

-

civil- és önkormányzati szervezésű programok megtartása 10-15 alkalommal: 700.000 Ft

-

hangtechnika biztosítása minden program alatt: 1.000.000 Ft

-

Wimbledon típusú műfű terítése kb. 150 négyzetméterre: 1.300.000 Ft

-

Brandingelt napernyők (10 darab): 550.000 Ft

-

Napernyőkhöz talp (10 darab): 350.000 Ft

-

Körfotelek 3-4 féle színben (10 darab): 350.000 Ft

-

rendezvények biztosítása, fel- és leszerelések teljes időtartam alatt: 2.750.000 Ft

Fenti költségekre a 2022-es költségvetés általános tartaléka fedezetet biztosít. Szeretném kiemelni,
hogy a Képviselő-testület támogatása esetén számos tartós eszköz kerül beszerzésre, melyeket
tetszőleges kerületi programon fogunk tudni használni a jövőben.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Tisztelettel kérem Önöket arra, hogy fontolják meg a fentieket és támogassák határozati javaslatot.

2. Döntési javaslat

Budapest j. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata

a Nyár a Márián kulturális programsorozat fedezetének biztosításáról

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nyár a
Márián kulturális programsorozat megvalósításához (koncert- és gyerekprogramok, civil- és
önkormányzati szervezésű programok megtartása, hangtechnika biztosítása, Wimbledon
típusú műfű terítése, Brandingelt napernyők és napernyőtalpak, körfotelek beszerzése,
rendezvények biztosítása, fel- és leszerelési munkák) bruttó 10 millió Forint pénzügyi fedezetet
biztosít a 2022. évi költségvetés 6. melléklet általános tartalék terhére.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a Nyár a Márián kulturális programsorozat megvalósításához szükséges beszerzések
lefolytatására és a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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