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E L Ő T E R J E S Z T É S
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

„az Agárdi Popstrand főrendezőjével kötendő megállapodás jóváhagyása” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Turbók János, az Agárdi Popstrand főrendezője idén is megkereste együttműködési
szándékkal Önkormányzatunkat.

Az általa létrehozott és üzemeltetett Popstrand immár 44 éve nyújt szórakozási lehetőséget a
koncerteket látogató helyi lakosok, illetve a szórakozásra vágyó, ideérkező vendégek számára.

A főrendező az önkormányzatok és intézményeinek dolgozóinak felajánlott állandó belépők
és tiszteletjegyek mellett a helyi lakosok részére 50 %-os kedvezményt nyújt a belépőjegyek
árából. A kezdeményezés olyan sikeres, hogy 2019-ben már több, mint 25 település lakossága
örülhetett a kedvezményeknek, továbbá a közérdekű tevékenységet végző szervezetek
(egészségügyi dolgozók, szociális gondozók, pedagógusok, rendőrség, polgárőrség) dolgozói
részére is biztosít a főrendező tiszteletjegyeket és állandó belépőket.

Önkormányzatunk – sok más önkormányzathoz hasonlóan – megállapodás keretében ily
módon már hosszú évek óta támogatja a Popstand működését.

A megállapodást idén is a nyári koncertekre való belépők és tiszteletjegyek vásárlása és a
gárdonyi lakóhelyű látogatók részére történő kedvezmény biztosítása tárgyában kötnénk.

A megállapodásban foglaltak szerint az Önkormányzat 618.000,- Ft értékben megvásárol 15
db családon belül átruházható állandó belépőt, valamint 9 koncertre szóló 72 db tiszteletjegyet
az Agárdi Popstrand 2021. évi koncertjeire az Önkormányzat és intézményeiben dolgozók
részére, 331.200,- Ft értékben. A megállapodás szerint a felek fenti jegyek vételárát 360.000,-
Ft + Áfa (br. 457.200,-Ft) összegben határozzák meg.

Ezen túlmenően Turbók János főrendező a saját költségére vállalja, hogy a 2021. évben
megrendezésre kerülő saját rendezésű koncert rendezvényein 50 %-os kedvezménnyel biztosít
belépőjegyet Gárdony állandó lakosai részére, amely kedvezményről az Önkormányzat saját
honlapján tájékoztatja a lakosságot.

A popstrandi koncertek sok látogatót vonzanak, és a város polgárai részére is remek
szórakozási lehetőséget nyújtanak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek megvitatását követően hozza meg az
alábbi határozatot!
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Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Agárdi Popstrandon 2021. évben
megrendezésre kerülő koncertekre 360.000,- Ft + ÁFA (br. 457.200,- Ft) összegben
megvásárol 15 db állandó belépőt, valamint 72 db tiszteletjegyet az Önkormányzat és
intézményeiben dolgozók részére a 2021. évi költségvetés 3. sz. melléklet K3.9 „Testületi
működés” pontja terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. június 10.

Tóth István
polgármester

Készítette: Pétervári Istvánné szervező


