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BESZÁMOLÓ 
a május-júniusi önkormányzati rendezvények megvalósulásáról 

 
 

1. GYERMEKNAP 
- A rendezvényen színes, a célcsoportnak megfelelő programsor vonult fel, bár a mini-
színpadi elemek száma kevesebb volt a költségek csökkentése miatt. A saját játékparkunk 
viszont nagy népszerűségnek örvendett. 
- A rendezvény megvalósult költségvetése – a háttérinfrastruktúra szükségessége miatt – több 
mint 100ezer forinttal meghaladta a tervezett 3millió forintot, szemben a tavalyi közel 
4millióval, a felmerülő hiányt az egyéb rendezvények kiadásainak átcsoportosításával 
fedeztük. 
- A rendezvényt a majálisi óriási tömeghez képest kevesebben látogatták, de átlag 
gyermeknapi létszám volt összességében.  
- Délelőtt a 11 órás kezdés ellenére is kevesen jöttek ki, este azonban szinte haza sem akartak 
menni a látogatók. Következő évben nagyszínpadi programként célszerű estére egy nagy, 
családi koncertet tartani, napközben pedig a ligetekben apró előadásokat és sok-sok játékot. 
- Partnereinkkel hatékonyan működtünk együtt (Közbiztonságért Alapítvány, Őszidő 
Nyugdíjasklub, PERON, Családsegítő Központ, Városgondnokság, külső beszállítók) 
- A helyszín változatlanul ideális, szeretik a gyerekek, családok.  
- Az áramellátás szórtságában jobb lett, de mennyisége változatlanul kevés a rendezvény 
kiszolgálásához. 
-  A szemét tárolása megoldandó: nem éppen kulturált, se nem célszerű, s nem is gazdaságos 
– még spórolás címén sem – több fuvarral, este, zsákokban visszahordani a JFMK-ba. 
- A JFMK technikai stábja (hangtechnikus, technikai segítő, gondnok) 6.00-23.00 között 
folyamatosan dolgozott (17 órát, több mint 2 napot!!!), mert váltott műszakot- munkaerő és 
pénz hiányában- nem tudtunk megoldani, de ez komoly túlterheltséget jelentett a 
munkavállalóknak. A rendezvényhelyszín lebontása megtörtént 21 órára és még 2 órán át egy 
autóval és kis létszámmal fuvaroztunk. Önkormányzati rendezvény lévén, a Közművelődési 
rendelet szerint kiemelt rendezvény, fontos lenne humánerőforrást és gépjárművet, konténert 
hozzá rendelni. Ha mindezen tételek még az eredeti költségvetéséből fedezendők, akkor már 
komolyan sérül a szakmai színvonala az egyébként Biatorbágy hírnevét régóta öregbítő, 
helyben is nagyon népszerű rendezvénynek. 
 



2. NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 
- Méltó megemlékezést tartottunk, a rendezvény a terveknek megfelelően zajlott le. 
- Az új elem, az országzászlóhoz vonulás, éneklés (mécsesek elhelyezése nélkül is) 
megtartandó. 
 
3. PEDAGÓGUSNAP 
- A rendezvény jelen költségvetése az étkeztetést, a vendéglátást (étel, ital, catering) fedezte.  
- A gyerekműsor nagy sikert aratott (minősége, időtartama egyaránt), jövőre folytatandó a 
JFMK bábcsoportjával. 
 
4. IDŐSEK JUNIÁLISA 
- Egyre népszerűbb a rendezvény.  
- Az iharosi helyszín ideális.  
- A családsegítő és a JFMK együttműködése zavartalan. 
 
Biatorbágy, 2017. június 10. 
                                                           
                                                            Szádváriné Kiss Mária igazgató 

 


