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Képviselő-testület 2017. augusztus 9-i ülésre 
 

Terület igénybevételéhez, rendezvény megszervezéséhez 
 
 

A Szolnokneked Kft ( üv. Hegmann György ) azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, 
hogy szeptember 23 – 24 napján részükre biztosítsa az önkormányzat a községi parkot és az 
iskola udvarát. A Szolnoki Gulyásfesztivál mellett kívánják a színvonalas rendezvényeket 
megszervezni úgy, hogy az az önkormányzatoknak semmilyen költségükbe ne kerüljön.  
Ezeken a rendezvényeken a település civil szervezetei, sportegyesületei, nyugdíjasklubjai és a 
vidéki kultúrát  ápoló szervezetei is megmutathatják tudásukat. 
A Büszke Vidék Fesztivál már hagyományt teremtett, megye szerte elismerik a rendezvény 
színvonalát a szervezés profizmusát és ezáltal magáról a településről, Kengyelről is egy 
pozitív kép alakult ki. 
A Szolnokneked Kft. ezt a már  kialakult pozítiv képet szeretné továbbvinni, de már a saját 
szervezésében úgy, hogy a település költségvetését egy forinttal se terhelje, de a település 
mégis profitáljon belőle kultúrális értékben és esetlegesen  forintálisan is. 
A rendezvény 2 napja alatt az előző évekhez hasonló színvonalú színpadi fellépők és 
színpadon kívüli programok lennének megszervezve, amely az előző évekhez hasonlóan 4-
5000 látogatót vonzana Kengyelre. 
A rendezvény nevét is meghagynák, benne feltüntetve a település nevét is. 
A településtől csak a rendezvény megtartásához szükséges területet szeretnék ingyen vagy 
jelképes bérleti díjért támogatásként megkapni. 
Az összes többi költséget a közüzemi díjakon az engedélyeken a szervezési költségig a 
rendező cég vállalná.  
Vállalják, hogy szeptember elejétől a rendezvény hírdetésével lesz tele a média, ahol külön 
kiemelik Kengyel település nevét. Illetve a rendezvény ideje alatt is pozitív képet festenek a 
médiában a településről. ( Petőfi Rádió, MTVA, Aktív Rádió ) 
Kérik, hogy a teleülés érezze magáénak az ez évi Büszke Vidék Fesztivált és engedélyezze a 
megszervezésének a lehetőségét. 
 

Kérem a Képviselő – testület a napirend megvitatására 

 

 

Kengyel, 2017. július 26. 

 

       Nagy Szilárd 

       polgármester 

 



Terület bérbeadási szerződés - tervezet 

 
Amely létrejött egyrészről a 

Szolnokneked Korlátolt Felelősségű Társaság, 5000 Szolnok, József Attila út 83. D épület, képviseli: 
Hegmann György ügyvezető igazgató  – mint bérbevevő–  

valamint a  
Kengyel Községi Önkormányzat, 5083 Kengyel Szabadság út 10., képviseli: Nagy Szilárd 
polgármester, mint bérbeadó  között. 
 

 

1.) Bérbevevő vállalja, hogy szeptember 22 – 24 között bérbe veszi Kengyel Községi Park, 
Kengyel Szabadság út (Zrínyi – Kossuth Lajos út közötti szakasza), Kengyel Áchim út, kisiskola 
udvara, ………..területeit. 

2.)  A parkolási helyszínek pontos kiválasztása együttesen, jogszabályokat betartva történik. 

3.) Bérbeadó vállalja, hogy bérbevevő részére az 1.) pontban rögzített területeket biztosítja, az 
esetleges forgalomkorlátozásokról az illetékes szerveket értesíti.  

4.) Bérbevevő vállalja, hogy az érintett területeken színvonalas, a bérbeadóval közösen előre 
egyeztetett gyermek, sport – és kulturális programokat biztosít. 

5.) Bérbeadó vállalja, hogy a rendezvényhez a színpadot biztosítja. 

6.) Bérbevevő a területekért „jelképes”, 20 ezer Forint + Áfa/ nap díjat fizet. 

7.) Bérbeadó munkatársa (Bernáth Teréz) és bérbevevő a rendezvény kezdete előtt és a 
rendezvény zárása után az érintett közüzemi órákat közösen leolvassák, arról számlával 
elszámolnak. 

8.) Bérbeadó vállalja, hogy a szemét elszállításáról gondoskodik, annak továbbszámlázása után 
bérbevevő kiegyenlíti. 

9.) Bérbevevő a rendezvény ideje alatt az említett területeken kizárólagos bevételi 
lehetőségekre jogosult. (vendéglátósok, parkolási támogatás, szponzori bevételek, tombola 
árusítás, stb.) 

10.) Bérbeadó vállalja, hogy a Szolnoki Gulyásfesztiválon bemutatja Kengyel települést, illetve az 
önkormányzat termékeit értékesíti. A terület használatához bérbevevő ingyenes 
jogosultságot biztosít. 

11.) Bérbevevő vállalja, hogy a rendezvényhez széles körű nyilvánosságot biztosít. 

12.) Bérbeadó vállalja, hogy az érintett területeket gondozottan és tisztán biztosítja bérbevevő 
részére. 

13.) Bérbevevő vállalja, hogy a rendezvény teljes infrastruktúráját ( sátrak, kordonok, mobil 
illemhelyek, stb. ) biztosítja. 

14.) A felek szerződést mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

Kengyel, 20……………………….. 

Bérbevevő                                                          Bérbeadó 


