
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
1000-13/2008.       Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 20-i 
rendkívüli üléséről. 
 
Napirend: A Pünkösdölő rendezvény lebonyolítására beérkezett pályázatok 
elbírálása 
 

107/2008. (III. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzata a Pünkösdölő rendezvény 
lebonyolítására meghirdetett pályázatra a Brawo 
Eseménymarketing Kft. (1204 Budapest, Orsolya u. 11.) által 
benyújtott pályázatát érvénytelennek minősíti. 

 
2. Abony Város Önkormányzat a Pünkösdölő rendezvény 

lebonyolítására közzétett pályázatát eredménytelennek 
nyilvánítja. 

 
3. Abony Város Önkormányzata a Pünkösdölő rendezvény 

lebonyolítására a határozat mellékletét képező új pályázati kiírást 
teszi közzé. 

 
Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  
Jegyzői Titkárság 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
 

K.m.f. 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 
            polgármester                  jegyző 
 
          Távollétében: 
 
          Dr. Ecseki Ildikó s. k. 
           aljegyző 

Kivonat hiteléül: 
Abony, 2008. március 21. 
 
 
Darányi Erika 
  jkv. 
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 107/2008. (III. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 

Abonyi Pünkösdölő lebonyolítására 

2008. május 10-12. 

 

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázati kiírást tesz közzé az Abonyi Pünkösdölő 

technikai lebonyolítására. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot tevő, de minimum 2 millió 

forint támogatási összeget biztosító cég, (az alábbi feltételek és kötelezettségek teljesítése mellett)  akit 

az önkormányzat megbíz a lebonyolítással. 

 

Az önkormányzat a fesztivál rendezői jogát ezen belül a programokról való döntés, a helyszín 

megválasztása, a vásározói  (500 m2) mutatványosi  (300 m2) vendéglátói  (400 m2) reklámfelületek 

elhelyezési és a színpad helyének kijelölési jogát fenntartja.  

A rendezvény teljes bekerülési költsége a pályázót terheli, kivétel a kiállítás költsége, a 

sportrendezvény lebonyolítási költsége, továbbá a reklámköltség (ezek nagyságáról az önkormányzat 

dönt).  

 

Az Önkormányzat a  pályázótól az alábbiak biztosítását várja el: 

- a programok  lebonyolításához szükséges technikai és pénzügyi feltételeket, szponzori  

támogatásokat   (fedett színpad -  minimum 80 m2 -, hang-, és fénytechnika, a rendezvény 

helyszínén folyamatosan rendelkezésre álló áramfejlesztőt,( aggregátort-minimum 140 kW 

teljesítményűt), az önkormányzat által biztosított az áramvételezéshez szükséges eszközök (vezeték 

és villamos szekrények) felhasználásával az áram kiépítését és folyamatos meglétét, továbbá 

annak költségét  

- vendéglátás lebonyolításához 100 db  sörpad asztal garnitúrát 

- 2 db (egyenként minimum 20 m2-es) öltözősátrat 

- 1 db kiállítósátrat  (minimum 50 m2) 

- 10 db mobil WC-t    (ingyenes   használattal   és szombati vasárnapi tisztítással (az önkormányzat 

által kijelölt helyen) 

- a rendezvény helyszínének folyamatos takarítását (az önkormányzat által biztosított 

konténerekbe), és a konténerek  szállítási költségét 

- saját ingó dolgainak és a terület egészének  vagyonvédelmét, biztonsági őrzését (minimum 4 fő 24 

órás biztosítással és fő műsoridőben további 4 fő)  

- a hatósági engedélyek beszerzését  (ÁNTSZ, Tűzoltóság, Rendőrség, Orvosi ügyelet,  mentők, 

szerzői jogvédő, tűzijáték engedély beszerzése) és annak bemutatását a rendezvényt megelőzően 2 

héttel.  

- a szerzői jogvédő szervezet által meghatározott díj megfizetését. 

 

A pályázót megilleti a területileg korlátozott, de egyébként korlátlan és kizárólagos vendéglátói, 

vásárszervezői, mutatványosi jog.  A pályázó reklámfelületet kap a szponzorok, támogatók 

megjelenítésére Abony Város honlapján korlátlanul. A pályázó reklámfelületet kap a plakáton és a 

szórólapon,  minimum 10 %-ot. A 8 oldalasra tervezett műsorfüzet (A/6) minimum 3 oldalnyi felületén 

a pályázó szintén reklámfelületet kap. A színpadot minimum 50 %-ban használhatja a nyertes pályázó 

reklám céllal. 

 

Az Önkormányzat rendelkezésre bocsátja a rendezvény helyszínét (Abony Kossuth tér, Kálvin utca, 

Jókai utca, Strandfürdő)  a szemétszállításhoz konténert, az önkormányzati sátrakhoz az áram 

kiépítését biztosítja.  Az önkormányzat jogosult hagyományos és új támogatói részére a reklámfelületek 

felhasználására.  

 

 Az önkormányzat saját sátrai felhasználásával ingyenes vásározói tevékenységet biztosít a helyi 

kézművesek részére  (max. 12.). 

Ha az önkormányzat és a nyertes pályázó együttműködése (az önkormányzat  korábbi partnereivel  és 

esetleg egyéb lehetőségek felhasználásával) többletbevételt, támogatást eredményeznek, akkor a 

többletbevétel 50 %-a az önkormányzatot illeti meg,  a további  50 % pedig része a pályázót illeti meg. 

 

Nem pályázhatnak azok a cégek, vagy azok utód cégei, amelynek jelen pillanatban is fennálló  

tartozásuk van az önkormányzat felé.  

Az Önkormányzat az érvényes ajánlatot benyújtó pályázókkal az ajánlat tartalmát illetően tárgyalást 

kíván lefolytatni. 
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A pályázathoz csatolni kell: 

1./ részletes céginformáció (30 napnál nem régebbi cégkivonat és alapító okirat) 

2./ kiterjedt referencia lista 

3./ a képviseletre jogosult személy  megbízólevele (30 napnál nem régebbi hiteles aláírási címpéldány) 

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek tekintetében az Önkormányzat hiánypótlást biztosít. 

 

Az ajánlat leadási határideje: 2008. március 26. (szerda)  12.00.  óra 

Az ajánlat leadásának helye: Polgármesteri Hivatal 2740 Abony, Kossuth tér 1. 21. számú iroda 

(Jegyzői titkárság)  

A  pályázatokat zárt borítékban, „ Abonyi Pünkösdölő”  megjelöléssel kell leadni, vagy postára adni 

(postára adás esetén a küldeménynek az ajánlat leadási határidejéig a Polgármesteri Hivatalba meg 

kell érkeznie). 

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására. 

 

További információ:   Pető Zsolt titkárságvezető 53/562-096  

    Dr. Magyar Gábor   06/70 331-60-91  

                                         

 

 


