JEGYZŐKÖNYV

amely készült Üröm Község Önkormányzat Kulturális Bizottságának
2020. április 20-án 16.00 órakor megtartott ülésén.

Az ülés helye: Üröm Polgármesteri Hivatal tanácsterme

A bizottsági ülés levezető elnöke: Csoóri-Bányai Réka, a Kulturális Bizottság elnöke

Az ülésen megjelentek:
A jelenléti ív szerint

Csoóri-Bányai Réka Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a 11 fős bizottságból 7 fő
jelen van, az ülés határozatképes azt megnyitja.
Ezt követően javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Mózesné Soltész Ágnest, a bizottság elnöke
mellett a jegyzőkönyv további aláírójának Szilvási Károlyt, melyet a bizottság egyhangúlag
elfogad.
Ezt követően a napirendekre tesz javaslatot a bizottság elnöke, megadva a lehetőséget, hogy
az írásban kiküldött napirendeken kívül egyéb javasolt napirend felvételére kerüljön sor.
Csoóri-Bányai Réka: Van-e az írásban kiküldött napirendeken kívül egyéb napirendi
javaslat?
A Kulturális Bizottság egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendeket fogadta el.
1.) 2020. júniusi 12,13,14-én tervezett nyári fesztivál időpontjának módosítása,
áttétele
Előadó: bizottság elnöke
A Kulturális Bizottság az elfogadott napirendeknek megfelelően megkezdte érdemi munkáját.
A mai napirendi pontok:

1. Napirendi pont
2020. júniusi 12,13,14-én tervezett nyári fesztivál időpontjának módosítása,
áttétele
Előadó: Bizottság elnöke
Csoóri-Bányai Réka: Az Operatív Törzs tájékoztatása szerint a koronavírus május 3. körül
fog tetőzni. E szerint a június 12, 13, 14-én tervezett nyári fesztivál egyértelműen elmarad. A
kérdés az hogy legyen-e egyáltalán, vagy halasszuk el az időpontot.
Spikutné Laczkó Mária: Én javaslom, hogy a szüreti mulatságkor tartsunk egy nagyobb
fesztivált.
Csoóri-Bányai Réka: A megkötött szerződéseket áttekintettem, a vis maior mindháromban
szerepel. Ez jó hír.
Szabóné dr Bartholomaei Krisztina: A szerződéseket én is bekértem, valóban a vis maior
szerepel bennük, az egyik fellépőnek előleget fizetett az önkormányzat.
Laboda Gábor polgármester: Javaslom, az augusztus 21.-ei hétvégét.
Buzás Katalin: Javaslom az augusztus 14-15-16-i időpontot
Szilvási Károly: A próbákat nagyon nehéz összehozni amíg kijárási korlátozás van, félek
hogy az előadások nem állnak össze addig.
Én az augusztus legvégét vagy szeptember elejét javaslom.
Csoóri-Bányai Réka: Javaslom, hogy jelöljünk ki két hétvégét és egyeztessünk a lekötött
fellépőkkel, hogy melyik hétvégén tudnak a kettő közül eljönni a fesztiválra.
Kérdésem melyik hétvégét jelöljük ki?
Szilvási Károly: Augusztus 21-22-23 vagy augusztus 28-29-30
Szabóné dr Bartholomaei Krisztina: Igényli e a bizottság az újabb bizottsági ülés
összehívását, vagy e-mailben kérnek tájékoztatást?
Egyhangúlag mindenki az írásbeli tájékoztatás mellett döntött.

Csoóri-Bányai Réka: : Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy szavazásra bocsátom, aki
egyetért, hogy az Ürömi Nyári Fesztiválra kijelöljünk két lehetséges hétvégét - 2020.
augusztus 21-22-23 ill. 2020. augusztus 28-29-30 – majd a leszervezett fellépők szabad
kapacitása szerint döntsünk az kérem szavazzon
A megjelentek 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

Üröm község Önkormányzat Kulturális Bizottságának
2/2020. (IV.20) számú határozata
Üröm Község Önkormányzat Kulturális Bizottsága
(1) Az Ürömi Nyári Fesztivál elhalasztását javasolja
(2) Kijelöli a 2020. augusztus 21-22-23 ill 2020. augusztus 28-29-30-i hétvégéket, mint
lehetséges időpontokat
(3) A bizottság elnöke a további információkról – az aktuális járványügyi helyzet
vonatkozásában – e-mailben tájékoztatja a tagokat
Határidő: 2020. II..20
Felelős: bizottság elnöke

A Polgármester Úr és Jegyző Asszony szóban tájékoztatta a jelenlévőket a veszélyhelyzet
kihirdetése óta megtett intézkedésekről.

További napirend, illetve hozzászólás hiányában Csoóri-Bányai Réka elnök az ülést
16.56 órakor bezárta.
Üröm, 2020. április 20.
Csoóri-Bányai Réka
elnök

Mózesné Soltész Ágnes
jegyzőkönyvvezető

Szilvási Károly
jegyzőkönyv hitelesítő bizottsági tag:

