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Ügyiratszám:       
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dunaföldvár Város Önkormányzata, mint a Város kulturális életéért is felelős szervezet éves 

rendezvénynaptára és a helyi civil szervezetek programjai színes rendezvénykínálatot 

biztosítanak az itt élő és ide látogató embereknek. Ahhoz, hogy rendezvényeinket megfelelő 

színvonalon tudjuk megrendezni, szükséges technikai eszközeink szinten tartása, fejlesztése. 

Az elmúlt évben eszközállományunk, köztük elsősorban a rendezvény sátrak állapota sokat 

romlott, elég sok tönkre is ment. 

Vajai István munkatársunkkal egyeztetve találtunk olyan sátrakat, melyek tudnák pótolni a 

kieső darabokat. A szükséges sátrak mérete 5x8 méter. Anyaguk rozsdamentes acél váz, 240 

g/m2-es ponyvával. Az áruk bruttó 350-400.000 Ft között mozog. 

A sátor kapcsolatos leírás az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés általános tartalékból 

biztosítson 2 millió Ft-ot 5, jó esetben 6 db sátor beszerzésére. 

 

Ezzel a beruházással pár évre megoldódnának gondjaink és a saját rendezvényeink mellett a 

helyi civil szervezeteket is tudnánk biztosítani. 

 

Dunaföldvár, 2022. 03. 16. 

     Kiss Lajos Csaba 

               bizottság elnöke 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a 2023. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére 2.000.000 Ft-ot biztosít 

maximum 6 darab 5x8 méteres rendezvény sátor beszerzéséhez. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat és intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 



 

100% vízálló 

A sátor teljesen zárható 

Ponyva anyaga: PE (kb. 240g/m2) 

oldalmagasság: 200cm / középmagasság: 280cm 

 

Mindegyik oldalfal nagy ablakokkal van felszerelve  

Az ajtó felhajtható 

  

Acélszerkezet adatai: 

átmérő: kb. 38mm / kb. 1,1mm vastagság 

összekötő elemek átmérője: kb 42mm / kb. 1,3mm vastagság 

  

A konstrukció 100%-ban cinkelt acélból áll. Rendkívül stabil, erős, nehéz konstrukció 

  

A sátor tartozékai közé számítanak: 

Talpak, amelyeket az acélcsövekkel kell összecsavarozni 

Kampók és kötelek a sátor kifeszítéséhez 

Részletes felépítési és ápolási útmutató 

Professzionális sátor, amely rendkívül jó ár/érték aránnyal bír. 

  

Figyelem: A sátorra viharkárgarancia nem jár. Erős, stabil konstrukcióról van szó, de a gyártó 

vihar esetén nem vállal garanciát. Javasoljuk, hogy a felállítást követően haladéktalanul foglalja 

bele a sátrat az ingatlanbiztosításába! 

Biztosítási események (pl. jégeső, vihar, széllökések, árvíz, áradás, hónyomás stb) 

következtében keletkezett károkra nem fogadunk el reklamációt, azt ingatlanbiztosítójával 

tudja rendezni! A leírtak vonatkoznak a konstrukcióra és ponyvára egyaránt. 

 

 

 


