
2. Napirend Tolmácsi Rockfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem 

1 

 

 

2 .  N a p i r e n d  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tolmácsi Rockfesztivál megrendezésével kapcsolatos kérelem 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Önkormányzathoz az alábbi megkeresés érkezett: 

 

„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Tolmácsi Képviselő Testület!  

  

Elsősorban köszönöm a II. Tolmácsi Rockfesztivál helyszínének, színpadnak és a sátornak a 

részünkre történő biztosítását. 

Továbbá ezúton szeretném kérni, Tolmács címerének a használati jogát a rendezvény 

hirdetéséhez, médiában, plakáton való megjelenítéséhez, mint a rendezvény egyik fő 

szponzora.  

Tekintettel arra, hogy a II. Tolmácsi Rockfesztivál keretein belül, a Magyar Autó és 

Motorsport szövetség (MAMS) által bejegyzett Motor Stunt Országos Bajnokság kerül 

megrendezésre, kérem, hogy a verseny lebonyolítását 100eFt-tal támogassák. 

Ez az összeg a verseny biztosításához szükséges, MAMS által jogszabályban előírt OMSZ 

mentőautó biztosításának a költsége.  

 

Tisztelettel: 

Majer Attila - főszervező- 

II. Tolmácsi Rockfesztivál és Stunt Riding OB”  

 

 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete 27/2019. (IV.29.) képviselő – testületi 

határozatával Majer Attila egyéni vállalkozó szervezésében 2019. augusztus 31-én megrendezni 

tervezett „II. Tolmácsi Rockfesztivál” megnevezésű, egy Motor Stunt Országos Bajnoksággal 

kiegészített rendezvény megrendezéséhez a Tolmács belterületen található Zarándok, Állomás 

utca – Béke utca közötti szakasz igénybevételéhez előzetes hozzájárulását adta. A határozat 

szerint a képviselő-testület a végleges hozzájárulás ügyében a részletes program és a közterület 

igénybevétel részleteinek ismeretében hoz döntést. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a Tolmácsi Rockfesztivállal kapcsolatos kérelem 

tekintetében döntést hozni szíveskedjen! 

 

Tolmács, 2019. augusztus 9. 

  

 Tisztelettel: 

 

 

  Hajnis Ferenc 

  polgármester 
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……./2019. (VIII……..) Képviselő – testületi határozat   (1. alternatíva) 

 

 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Majer Attila egyéni vállalkozó 

szervezésében megvalósuló „II. Tolmácsi Rockfesztivál” megnevezésű rendezvény anyagi 

támogatásra vonatkozó kérelmét az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és 

átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

……………….. Ft összegben támogatja.  

Az anyagi támogatás utólagos elszámolás mellett Majer Attila főszervező részére 

készpénzben kerül kifizetésre. A támogatás kifizetése egy összegben történik. 

A támogatás felhasználásának határideje: 2019. augusztus 31. 

A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 

elszámolási határideje: 2019. október 31. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 

határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Tolmács Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a „II. Tolmácsi Rockfesztivál”  

rendezvényhez az önkormányzat tulajdonában álló, Tolmács belterületen található Zarándok, 

Állomás utca – Béke utca közötti szakasz térítési díj nélkül igénybe vételre kerüljön. 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy Tolmács község címere a rendezvény hirdetéséhez, 

médiában, plakáton való megjelenítéséhez, valamint a rendezvényhez kapcsolódóan térítési 

díj mentesen használható. 

A képviselő-testület a rendezvényhez ingyenesen használatba adja az Önkormányzat 

tulajdonát képező mobil színpadot, és mint a Tolmácsért Alapítvány alapítója, támogatja az 

Alapítvány tulajdonát képező rendezvénysátor „II. Tolmácsi Rockfesztivál” rendezvényhez 

történő ingyenes használatba adását.  

 

A szervező az ingyenesen használatba vett eszközökért teljes felelősséggel tartozik, felelős az 

eszközök biztonságáért, köteles azt a biztonsági előírások szerint használni. A szervező Majer 

Attila az eszközökben esetlegesen bekövetkező kárt köteles teljes mértékben megtéríteni, 

vagy helyreállítani.  

Tolmács Község Önkormányzatát a rendezvény megszervezésével, biztonságos és jogszerű 

lebonyolításával kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli, a rendezvénnyel 

kapcsolatos mindennemű felelősség a szervezőt terheli. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az e határozatban foglaltak végrehajtására 

és a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

  

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Majer Attila egyéni vállalkozó 

szervezésében megvalósuló „II. Tolmácsi Rockfesztivál” megnevezésű rendezvényt anyagilag 

nem támogatja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetése e célra nem rendelkezik 

kiadási előirányzattal. 

Tolmács Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a „II. Tolmácsi Rockfesztivál”  

rendezvényhez az önkormányzat tulajdonában álló, Tolmács belterületen található Zarándok, 

Állomás utca – Béke utca közötti szakasz térítési díj nélkül igénybe vételre kerüljön. 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy Tolmács község címere a rendezvény hirdetéséhez, 

médiában, plakáton való megjelenítéséhez, valamint a rendezvényhez kapcsolódóan térítési 

díj mentesen használható. 

A képviselő-testület a rendezvényhez ingyenesen használatba adja az Önkormányzat 

tulajdonát képező mobil színpadot, és mint a Tolmácsért Alapítvány alapítója támogatja az 

Alapítvány tulajdonát képező rendezvénysátor „II. Tolmácsi Rockfesztivál” rendezvényhez 

történő ingyenes használatba adását. 

 

A szervező az ingyenesen használatba vett eszközökért teljes felelősséggel tartozik, felelős az 

eszközök biztonságáért, köteles azt a biztonsági előírások szerint használni. A szervező Majer 

Attila az eszközökben esetlegesen bekövetkező kárt köteles teljes mértékben megtéríteni, 

vagy helyreállítani.  

 

Tolmács Község Önkormányzatát a rendezvény megszervezésével, biztonságos és jogszerű 

lebonyolításával kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli, a rendezvénnyel 

kapcsolatos mindennemű felelősség a szervezőt terheli. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az e határozatban foglaltak végrehajtására 

és a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

  

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: polgármester 
 

 






