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TÁRGYSOROZAT 

 

 

 
1. Egyeztetés a 2014.08.09. napján megrendezésre kerülő falunappal kapcsolatban 

Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
   Orosz Tímea intézményvezető 
 

Egyebek:  
 
 
 
 
 
 
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Takács Edina megbízott aljegyző 
- Szabolcs Rendezvényszervező Iroda részéről: Bertik József és Tóth Tamás 

 
 
 
Tiszaszentmárton, 2014. augusztus 19.         
     
         Szűcs Dezső 
         polgármester                                          
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tiszaszentmárton  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. július 21-
én az önkormányzat házasságkötő termében megtartott  egyeztető megbeszélésről 

 

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
   Leskovics Gáborné képviselő 
   Orbán Ferencné képviselő 
   Szabó Károly képviselő 
   Szélné Pap Aranka képviselő  
 
hiányzik Boros Gyula és Kovács Gábor       
 
Meghívottként jelen van:  Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal  
            Jegyzője 
            Takács Edina megbízott aljegyző 
           Bertik József és Tóth Tamás a Szabolcs Rendezvényszervező Iroda 

részéről 
    
                
Szűcs Dezső: polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes., mivel jelen van 7 képviselőből 5 fő.  

Javasolja, hogy lépésenként haladjunk a programtervben. Először is beszéljünk a fellépők 
fogadásáról, az öltözőről, ellátásukról/vendéglátásról?! 

Tóth Tamás: Elmondja, hogy a színpad mellé gondolta elhelyezni a két öltöző sátrakat, amit 
ők hoznak, így egyforma is lesz, két darab 6x 3 m-es. Kér bele székeket és padokat, amire be 
lehet készíteni a fellépőknek egy kis ásványvizet, kávét poharat, illetve tud rá pakolni. A 
fellépők ellátásáról ők gondoskodnak, de ezen felül ha az Önkormányzat gondolja, 
megvendégelheti őket. Elmondja, hogy egy kollegájuk részt vesz a rendezvényen, aki 
kifejezetten az elszámolásban lesz segítségünkre, ő gondoskodik az arculati elemek 
elhelyezéséről, és a helyszínre érkező ellenőrzés lefolytatásának zökkenőmentességéről. 

Szűcs Dezső: az áramszükségletről és a helyszín biztosításáról érdeklődik. Ki lesz a 
konferanszié, a bejelentéseket kinek kell megtennie a hatóságok felé? 

Tóth Tamás:elmondja, hogy Takács Edina megbízott aljegyzővel már egyeztetett többször 
ezekről. Tudomása szerint a hatóság felé megtörténtek a bejelentések. Az áram vételezését a 
technikus kollegája tudja megmondani pontosabban, de általában 3X 63 A-re van szükség 5-
csatlakozóval. A színpadot, mivel jelentős értéket képvisel a hang- és fénytechnika, csak 
aznap hajnalban fogják elkezdeni építeni, várhatóan 10 órától már meg fog szólalni a hang. 

A konferanszié a rendezvényeik alkalmával ő szokott lenni, de a hozzánk közel álló vendégek 
(helyi általános iskola, Ritmus Néptáncegyüttes) felkonferálásában szívesen fogad segítséget, 
illetve a megnyitó kapcsán. 

A helyszín biztosítása kapcsán elmondja, hogy polgárőrség segítsége fontos lenne, főleg a 
sztárfellépők idején. Bár a színpad előtt van kordon, mégis szükség van jelenlétükre az 
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autogram osztás idején. A mentőszolgálat jelen lesz, ő erről gondoskodott már, illetve a 
rendőrségi bejelentésből adódóan biztosan ők is képviseltetik magukat. 

Takács Edina: megerősíti, hogy a rendőrség felé is megtörtént a bejelentés, a 
katasztrófavédelem felé sem olyan bonyolult már, mindössze leírtuk a bejelentésben hogy 
5000 m2 alatti a terület ahol megrendezésre kerül és várhatóan nem lesz több mint 1000fő egy 
időben jelen a helyszínen. Szabadtéri, tehát a menekülési útvonalak adottak a helyszín 
fekvéséből adódóan. A főzőverseny/ bográcsolás pedig bejelentésre került a fő állatorvos felé. 

Szűcs Dezső: kéri a képviselőket, hogy nevesítsék kik legyenek külön meghívva a 
rendezvényre, kik legyenek a vendégek fogadásáért felelősek. Kéri hogy a helyi általános 
iskola és óvoda műsorának megszervezésénél Orbán Ferencné segédkezzen, és a testület egy 
összeget határozzon meg mind a kóstolójegyre, mind főzőcsapatok támogatására. 

A képviselő testület egyhangúan 250Ft-os támogató jegyárat - ugráló vár használatára pedig 
200 Ft-os támogató jegyárat javasol, továbbá a főzőcsapatoknak a konyhakertben nem 
megtalálható alapanyagon túl a szükséges anyagokat szerezze be az Önkormányzat, és azt 
adja ki feléjük. 

A vendégek közt szerepeljen: a 11 környező önkormányzat, Dr. Tilki Attila,a járási hivatal 
vezetője, hivatali dolgozói, rendőrkapitány, Körzeti megbízott, határrendészeti kirendeltség 
vezetője, Felső-Szabolcsi Leader Közösség-től Mártha Tibor, Bodnár János, Wesley János 
Többcélú tagintézmény vezetősége, helyi intézmények vezetői, alkalmazottai, Dr. Rácz Attila, 
Sallai József, Dr. Berényi István, Szabó Éva, a helyi vállalkozók, akik engedély beszerzése 
ellenében kistandolhatnak a rendezvényre, a süteménysütő zsűri: elnöke Szabóné Csókási 
Zita, Nemes Gyuláné, Dancs Tünde, a főzőverseny elnöke: Dr. Szép Béla, Boros Gyuláné, 
Perka Albertné,  

A képviselők maguk vállalják a vendégek fogadását. Leskovics Gáborné segít az anyagok 
beszerzésében. 

 

Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta. 

 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 


