
Címzett: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

Tárgy: Kérelem címerhasználat engedélyezéséhez, fellépő művészek utazási költségének 

térítése 

 

Kérelmező: Rónai Dániel 

Cím: 6775 Kiszombor, Szegedi utca 17. 

Tel: 06-20/2668570 

E-mail: gitarkurzus@gmail.com 

 

Tisztelt Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete! 

 

A Falusi Turizmus Nonprofit Bt. szervezésében, a Kiszombori Gitárkurzus 2016 elnevezésű 

zenei rendezvénysorozat keretében, az alább felsorolt koncertek lebonyolításában 

szeretnénk kérni Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának támogatását.  

Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület ezen zenei események támogatása mellett dönt, 

úgy a Falusi Turizmus Nonprofit Bt. támogatói között szeretné feltüntetni Kiszombor 

Önkormányzatát.  

 

A szervező kérelme vonatkozik arra,  

- hogy különböző felületeken (úgy, mint: honlap, koncertplakátok, szóróanyagok), a 

koncertezések idejére megjeleníthesse Kiszombor Nagyközség címerét. 

- Valamint a Falusi Turizmus Nonprofit Bt. közhasznúságára és az általa szervezett 

közérdekű eseményekre való tekintettel – melyek Kiszombor kulturális életét 

színvonalas nyári programokkal hivatottak gazdagítani -, kérem, hogy az idelátogató 

vendégművészek (név szerint: Csáki András Junior Prima-díjas gitárművész, és Roth 

Ede győri Széchenyi Főiskola Művészeti Fakultásának adjunktusa) útiköltségét Kiszombor 

Nagyközség Önkormányzata fedezni szíveskedjen. Az útiköltség a művészek otthonától 

Kiszomborig –majd a visszaút távolságra szól. 

A tervezett zenei események:  

Július 16. szombat 17:30 - Ady Endre Művelődési ház, Kiszombor 

„Ifjúsági Gitárzenekari Koncert” 

- Az est, az előtte egy hétig tartó kiszombori gitártábor zárókoncertje. A koncerten fellépő 

gitárművészek mellett bemutatkozik az első (és azon a héten alakult) Makó kistérségében 

egyedülálló gitárzenekar. Az esemény egyben a Kiszombori Gitárkurzus 2016 nyitó 

eseménye lesz.   



Július 30. szombat 17:30 – Korona Szálló díszterem, Makó 

„Ifjúsági Gitárzenekari Koncert” 

– Makó és kistérségében gitározni tanuló gyermekek hangversenye. A koncert fővédnöke Dr. 

Csikota József 

 

Július 31. vasárnap 17:30 - Rotunda, Kiszombor 

Csáki András Junior Príma-díjas gitárművész kiszombori kurzusának nyitókoncertje.   

 

Augusztus 7. vasárnap 19:00 - Zenepavilon, Makó 

„Gitár Gálaest” 

- Csáki András művész és ifjú gitárművészek  koncertje. Műsorvezető: Roth Ede gitárművész, 

egyetemi adjunktus  

 

Augusztus 20. szombat 17:30 - Rotunda, Kiszombor 

- Rónai Dániel gitárkoncertje 

 

*Tervezet az címerrel ellátott dolgok felhasználási módjáról és azok mennyiségéről: 20 db 

óriás méretű plakát Makó főbb pontjain; 500 db kisméretű szóróanyag a 

turisztikai/információs helyeken elérhetően; a www.kiszomborigitarkurzus.hu honlapon 

szereplő plakát, ugyanitt a „Támogatóink” (weblap alján) felsorolásában: Kiszombor 

Nagyközség címere.  

 

 

Makó és Kiszombor nemzetközi színvonalú eseményeit szem előtt tartva, a kulturális 

összefogás reményében várom a tisztelt Képviselő-testület válaszát! 

 

Köszönettel: 

 

Kiszombor, 2016. 04. 04. 

Rónai Dániel 



Tárgy: Kiszombori Gitárkurzus 2016. program  
 
___/2016.(IV. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Gitárkurzus 2016. program tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falusi Turizmus 
Nonprofit Bt. (6775 Kiszombor, Szegedi u. 17.) szervezésében az országosan meghirdetett 
„Kiszombori Gitárkurzus 2016.” elnevezésű zenei rendezvénysorozatot – a szervező 
kérelmére – támogatja, a 2016. július 16-án az Ady Endre Művelődési Házban megrendezésre 
kerülő zenei programhoz a helyszínt ingyenesen biztosítja, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a 
programmal kapcsolatos kiadványokon Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 
támogatóként a szervező feltüntesse a nagyközség címerének hiteles alakban történő 
megjelenítésével.  
 
2. A Képviselő-testület tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az Önkormányzatnak nincs 
jogszabályi lehetősége arra, hogy a vendégelőadók részére utazási költségtérítést biztosítson.  
 
A határozatról értesül: 
- Falusi Turizmus Nonprofit Bt.  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


