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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2022 februárjában Kiss Lajos Csaba képviselő úr arról adott tájékoztatást, hogy társaival 2022. 

július elejére két napos könnyűzenei fesztivált szerveznek a Duna-parton (a Ladi pince, BJVSK 

Csónakház, Aztakeservit bázis, napközis tábor területén). Erre külön munkacsoportot is 

létrehoztak.  

Kiss Lajos Csaba képviselő úr a részletes programtervet és költségvetés tervezetet is benyújtotta 

a Képviselő-testület felé. A rendezvények megtartásához bruttó 8 millió Ft támogatást kért 

Dunaföldvár Város Önkormányzatától. 

A Képviselő-testület a 61/2022.(III.01) KT határozatban arról döntött, hogy a két napos 

könnyűzenei fesztivál megszervezésére bruttó 6 millió Ft forrást biztosít a 2022. évi 

költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

 

A Wiking Jacht Club közreműködésével az önkormányzat lehetőséget kap egy úszószínpad 

elhelyezésére, mely kezelő személyzettel együtt július végén érkezik majd egy hétre a Duna-

partra, a Hajóállomáshoz.  

 

Kiss Lajos Csaba képviselő úr a fesztivál szervezési feladatainak megbeszélésére 2022. április 

06-ra rendkívüli Oktatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottsági ülés) ülést hívott össze, melyen 

részt vett Pataki Dezső a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója is. Az ülésen abban 

egyeztek meg a résztvevő szervezők, hogy ezen a vízi színpadon rendeznék meg a korábbra 

tervezett két napos könnyűzenei fesztivált, mivel az eredeti időpont ütközött a jubileumi Nyári 

esték előadássorozat egyik darabjával. 

A Bizottság ezen ülésén azt javasolta, hogy két nap helyett négy napos legyen a fesztivál, így 

minden korosztálynak kedvezni lehet. Ezenkívül egyeztettek a további feladatokról, 

részletkérdésekről is. 

 

Az utolsó, 2022. május 19-i Bizottsági ülésen felvetődött, hogy a Duna-parti sétány környezeti 

adottságai, fekvése miatt nehézségbe ütközik a nézőtér kialakítása, gyerekek szempontjából 

kissé veszélyes is. Ezért az a javaslat született, hogy az eredeti elképzelés szerint négy nap 

helyett két naposra legyen megszervezve a rendezvény, kimondottan a fiatalabb korosztályt 

megcélozva, könnyűzenei fesztiválként. 

 

Mivel a rendezvény megszervezésében technikai közreműködőként a Dunaföldvári Művelődési 

Központ és Könyvtár is részt vesz, a bruttó 6 millió Ft támogatást részükre átadni szükséges. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 



 

Dunaföldvár, 2022. május 23. 

 

        Horváth Zsolt sk. 

                                               polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a „Wiking” könnyűzenei fesztivál 2022. július 29-30. között kerül megrendezésre. 

2. a kétnapos „Wiking” fesztivál megvalósítására a 61/2022.(III.01.) KT határozat alapján 

kapott bruttó 6 millió Ft forrást finanszírozási kiadásként átadja a Dunaföldvári 

Művelődési Központ és Könyvtár részére a rendezvény finanszírozására. 

 

Felelős:  Kiss Lajos Csaba bizottsági elnök 

Határidő:  folyamatos 

Erről értesül: 

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár  

2. Pénzügyi – és Adó Iroda 

3. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 

4. Szervezők 

 

 




