JAVASLAT
a 2020. évi városi rendezvényekre
előirányzott keret felosztására

Ózd, 2020. július 9.

Előterjesztő:
Előkészítő:

Alpolgármester
Ózdi Művelődési Intézmények
Ózdi Polgármesteri Hivatal
Képviselő-testületi Osztály

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének 4.§ (3) bekezdésében városi rendezvények
támogatására 3.000 E Ft-ot irányzott elő.
A városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra jóváhagyott költségvetési
keret felosztására tett javaslatot a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.
A keret felosztására tett javaslatba azok a rendezvények kerültek, amelyek a korona
vírus járvány megelőzése és következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett
veszélyhelyzet megszűnése után kerülnek megvalósításra. Ezen belül elsőbbséget élveztek a
nemzeti ünnepek és a város egészét érintő, kialakult hagyománnyal rendelkező vagy
hagyományteremtő kulturális rendezvények.
A 2020. évi költségvetési keret nyújt fedezetet összesen három 2021. év eleji
programhoz: Megemlékezés a Don-kanyari áttörés évfordulóján, a Magyar Kultúra Napja, és
a március 15-i Nemzeti ünnep. 2021. évi első negyedévi eseményekről lévén szó, az érintett
időszakban még nem lesz elfogadott önkormányzati költségvetés, ezért célszerű jövő év
márciusáig előre ütemezni a pénzbeli hozzájárulást.
A 2020. évre vonatkozó rendkívüli helyzetre való tekintettel a rendelkezésre álló keret
felosztásakor javasolt 650 E Ft tartalékkeret képzése.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni
és elfogadni szíveskedjen!
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Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (VII.9.) határozata
a 2020. évi városi rendezvényekre
előirányzott keret felosztásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület a 2020. évi városi rendezvényekre előirányzott támogatási keret
felosztását a határozat 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős:

Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője

Határidő:

folyamatos

1.

melléklet a …./2020.(VII.9.) határozathoz

2020. ÉVI VÁROSI RENDEZVÉNYEKRE ELŐIRÁNYZOTT KERET FELOSZTÁSA

Program/rendezvény megnevezése

Pénzügyi lebonyolító
intézmény/szervezet

2020. évi
támogatási javaslat
(ezer forint)

Nemzeti ünnepek és a város egészét érintő rendezvények
Nemzeti és állami ünnep
(2020. augusztus 20.)

Aradi Vértanúk Napja
(2020. október 6.)

Nemzeti ünnep
(2020. október 23.)

Adventi Gyertyagyújtás és Vásári Forgatag
(2020. december)

Városi Szilveszter
(2020. december 31.)

ÓMI

900

ÓMI

50

ÓMI

150

ÓMI

400

ÓMI

250

Ózdi Művelődési Intézmények kiemelt kulturális programjai
Ózdi Muzeális Gyűjtemény „múzeumos”
ünnepei

ÓMI

50

ÓMI

50

ÓMI

250

ÓMI

250

2021. év első negyedévére áthúzódó események
Megemlékezés a Don-kanyari áttörés
évfordulóján
(Ózd–Szentsimon, 2021. január 12.)

A Magyar Kultúra Napja
(2021. január 22.)

Nemzeti ünnep
(2021. március 15.)
TARTALÉK

650

Összesen:

3.000

