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KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A „Kiszombori Nyári Fesztivál” programjainak bıvítése, és színesítésének lehetısége 
érdekében javaslom, a tavalyi sikeres Kárpátia együttes koncertjének mintájára, egy nagy 
tömegeket vonzó mősor kerüljön megszervezésre.  
 
A következı lehetıségek állnak rendelkezésünkre. 
 
1. A fellépı együttes és annak koncertszervezıje vállal minden felmerülı költséget, viszont a 
teljes bevétel is ıket illeti. Ebben az estben helyet és a plakátok kihelyezését, propagálást kell 
vállalni (ez történt tavaly).  
 
2. A fellépı együttesnek biztosítunk színpad+hangtechnika+áram lekötés+hely+plakátolás, 
viszont övék a teljes bevétel, a produkcióért nem kell fizetni. Ennek költsége kb.: 5-600000Ft  
 
3. Az összes felmerülı költséget a szervezı fizeti, ami az elıbb felsoroltakból + az együttes 
fellépési díjából áll, viszont a teljes bevétel a szervezıt illeti meg.  
A bevételbıl 25% áfát+az áfával csökkentett összeg 9%-át jogdíjként be kell fizetni 
 
Tisztelt Képviselı-testület! Az elmúlt hetekben 30-35 együttessel, illetve koncertszervezıvel 
vettem fel a kapcsolatot. Sajnos ma Magyarországon a Kárpátia együttes az egyedüli, aki 
minden költséget mer vállalni. A megkeresett együttesek, menedzserek, koncertszervezık 
kivétel nélkül a harmadik lehetıséget ajánlották fel. 
Kérem a fentieket fontolják meg, és hozzanak döntés a szervezés a koncert lehetıségérıl, a 
szervezés folytatásának mikéntjérıl. 
 
Melléklet: 
Egy félnapos koncert programterve és költségvetése. 
 
 
Kiszombor, 2011. február 14. 
 

Tisztelettel: 
 

 Balázs Zoltán sk. 
települési képviselı 

 



Melléklet: 
 

A KISZOMBORI NYÁRI FESZTIVÁL KERETEI KÖZÖTT 
MEGRENDEZHETİ FÉLNAPS KONCERT TERVE, ÉS 

KÖLTSÉGETÉSE 
 

A koncert délutántól az esti órákig tartana, és három fellépı töltené ki a félnapos koncert 
mősoridejét. 
Helye a falunap helyszíne kordonnal lezárva az Óbébai utca és a „Wéber pince” felıli oldalon. 
 
1. Children Of Distence (kiszombori taggal rendelkezı, népszerő együttes) rap együttes (4 
fı) 
 

30 perces fél play-back: 125 000 Ft + 80 Ft/km (32 000,-) + Áfa =  196 250,- Ft 
 

2. Sub Bass Mondter népszerő hip-hop elıadó 
 

30 perces fél play back: bruttó       165 000 Ft 
 

3. Heaven Street Seven (népszerő pop-rock zenekar) 
 

90 perces élı nagykoncert: 380 000 Ft + 120Ft/km (48 000,-) + Áfa =  535 000.- Ft 
 

Színpad, hang- és fénytechnika: 
 

320 000,- Ft +Áfa =     400 000,- Ft 
 

Áram lekötés, elektromos szekrény telepítés, fogyasztás: 
 

DÉMÁSZ lekötés:       32 000,- Ft 
elektromos szekrény telepítés:     66 000,- Ft 
fogyasztás: kb.       20 000,- Ft 

 
Indokolt lehet: 
 

Mobil WC 
 

12500 Ft + Áfa/db (szállítással, ürítéssel, napkollektoros világítással) = 15625,- 
 

4 db esetén:      62 500,- Ft 
 

Biztonsági szolgálat (beléptetés, terület, technika ırzés 
 

800 Ft + Áfa/ óra/fı = 1000 Ft/óra/fı 
 

   4 fı 5 óra idıtartamra:     20 000,- Ft  
 Összesen: 1 496 750,- Ft 

Továbbá: 
 
a bevétel 25%-ka Áfa 
az áfával csökkentett bevétel 9%-ka zenei jogdíj 
 

A tavalyi koncert tapasztalataiból ítélve kb. 800 fıs közönségre lehetne számítani. A 
költségvetést figyelembe véve 2500,- Ft-os belépıt kellene szedni, ahhoz, hogy a koncert 
nullszaldós legyen. 
 

800 x 2500 =2 000 000,-  
 

Áfa:   400 000,- Ft 
Jogdíj:  132110,- Ft 
össz.:   532110,- Ft 


