
ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 

2022. június 27-i soron következő ülésére 

 

Tárgy: Falunap 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzata minden ősszel falunapot rendez, immár 19 éve. A falunap 

minden évben összehozta Remeteszőlős lakosait egy közös ünneplésre, így igen nagy jelentőséggel bír 

közösségformáló ereje. 

 

A rendezvény költségeit az Önkormányzat állja, de az önkéntesek segítsége és közreműködése minden 

évben sokkal járul hozzá a Falunap sikeres megrendezéséhez.  

A rendezvény költségvetése igen szerény, 600.000 Ft. A mérlegének része a támogatói jegyekből 

származó bevétel, illetve az a tény, hogy a kulturális elemek költsége a vonatkozó normatíva terhére 

elszámolható. 

 

Az elmúlt évek falunapjainak jellemzője volt, hogy mind a gyermekeket, mind a felnőtteket is 

megszólította. A rendezvény fontos szempontja volt, hogy a délutáni órákban a gyermekeknek szóló 

műsorelemek legyenek többségben (de szülők számára is legyenek szórakoztató elemek), a kora 

estétől pedig inkább a zene kapja a főszerepet. 

Emellett mindenkori eleme volt a falunapoknak az, hogy vendégül láttuk a látogatókat. Forró étel, 

sütemény és ital is szerepelt a palettán. A régebbi időkben egy csapat főzött babgulyást és az 

önkormányzati dolgozók pedig az édességet (kürtöskalács, később fánk) készítették el. A tavalyi 

évben a babgulyás mellé helyben sült rétest (Jégpék) adtunk a vendégeknek. 

 

Figyelembe véve az előzetes egyeztetéseket javaslom, hogy a falunapot idén 2022. szeptember 10-én, 

16-22 óra között tartsuk meg.  

 

1. Határozati  javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a falunapot 2022. 

szeptember 10-én kívánja tartani. A falunappal kapcsolatos költségek kifizetése a 2022. évben 

megjelölt költségvetési sor (falunap) és a kulturális normatíva részbeni terhére történik. 

 

Határidő: 2022. szeptember 10. 

Felelős: polgármester 

 

 

A 2011. évi falunap óta az Önkormányzat jelképes támogatást kért a résztvevőktől, akik ezért kaptak 

egy karszalagot, mely lehetővé tette számukra, hogy bármilyen programon részt vegyenek és a 

falunapi ételekből is fogyasszanak. A 2019. évig a támogatói jegy ára 800 Ft volt a felnőttek számára, 

10 év alatt ingyenes volt. Ezt követően 1.000 Ft volt a jegy ára, de 10 év alatt ingyenes volt. A tavalyi 

évben 1.000 Ft volt a jegy ára (6 év alatt ingyenes). 

A fentiek alapján javaslom határozott állásfoglalás kialakítását a támogatói jegyek (karszalag) 

kibocsátására vonatkozóan. 

 

2. Határozati  javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022.09.10-én 

tartandó falunapra támogatói jegyeket kíván kibocsátani 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatói jegy minimális árát a 

következőkben határozza meg: 

 6 éves kor alatt ingyenes,  

 6 év felett: 1.000 Ft. 

A támogatói jegyet vásárlók jegyet kapnak, mely felmutatásával a készlet erejéig fogyaszthatnak a 

falunapon elkészítendő ételekből.  

 

Határidő: 2022.09.10. 

Felelős: polgármester 

 

 



Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavalyi évben voltak bizonyos változások a Falunap 

megszervezésében: 

 A Főzőversenyeken nagyon jó ételek születtek, de az eredmény megállapítása mindig 

konfliktust szült, függetlenül az elbírálás módjától. Ezért a tavalyi évben már nem volt 

verseny, hanem – visszatérve a régi hagyományokhoz – csak babgulyást főztünk nagy 

adaggal. 

 Az előző években emberfeletti munkát végeztek az önkormányzati dolgozók, 1.000 fánkot 

sütöttek és még így is lett volna további fánkokra igény. Mivel nem várhatunk el a 

dolgozóktól ilyen nagymértékű terhelést, ezért a tavalyi évben külsős segítséget vettünk 

igénybe a desszert elkészítésére. Egy, a környéken híres rétes-készítőt kértünk meg, hogy a 

Falunapon helyben sütött rétest kínáljon. (A támogatói jegy árába foglaltan mindenki kapott 

egy rétest - ezt nekünk 350 Ft-ért számolják - és aki még akart, az tudott tőle vásárolni 

továbbiakat.) 

 

A Falunap lehetséges programjait átbeszéltük kulturális referensünkkel, mely alapján 

körbetelefonáltuk az érintetteket. Természetesen a helyi illetőségű fellépőket meghívtuk a 

rendezvényre. Ennek alapján az alábbi programelemek tarthatóak meg a Falunapon: 

 Népi körhinta és játszótér 

 Baranta eszközök – íjászat, ostor, stb. – kipróbálása (Botos Zoltán) 

 Ugráló vár, foci felfújható pályán (Szőlőszem Ovi, ingyenes) 

 Rendőrségi pult 

 „Az alkalmazkodás mesterei” élőállat bemutató (a települési környezetben élő vadállatok 

bemutatása) 

 Néptánc bemutató, kis táncház (Vojtek Attila, Bihari János együttes) 

 Gólyalábas interaktív gyermekműsor 

 Helyben sült rétes 

 Bográcsos leves (2 db külön önkéntes csapat által főzve, az alapanyagot az Önkormányzat 

biztosítja) 

 Italkimérés (Nagy Kohó) 

 Hangosítás (Paszinger Zoltán) 

 Élő zene és tánc (Milfman zenekar) 

 

 

A 2022. évi Falunap kalkulált költségeit az alábbi táblázatban foglalom össze. 

KIADÁSOK 

Tétel Közreműködő Költség 

Logisztika 

Pad, asztal Saját 0 Ft 

Asztal Saját 0 Ft 

Sátor Saját 0 Ft 

Mobil WC Külsős 50 000 Ft 

Edények, evőeszközök, stb. vásároljuk 60 000 Ft 

Étel 

Öröm főzés (anyag kts.) 6 önkéntes 180 000 Ft 

Helyben sütött rétes (350 Ft/db, 400 fő) Külsős 140 000 Ft 

A főző önkéntesek ajándéka Lakosok, képviselők, önk. dolgozók 30 000 Ft 

Büfé Külsős 0 Ft 

Programok (16-18 óra) 

Népi játszótér Külsős 85 000 Ft 

Ugrálóvár, focipálya (?) Szőlőszem óvoda 0 Ft 

Óriás buborék fújó Szőlőszem óvoda 0 Ft 

Rendőrségi eszközök bemutatása Rendőrség 0 Ft 

Baranta eszközök kipróbálása Királyi Sólymok 30 000 Ft 

Fellépős programok (18 óra után) 

Hangosítás Paszinger Zoltán 50 000 Ft 



Állatbemutató Tóth Gábor 80 000 Ft 

Néptánc bemutató Bihari János együttes (Vojtek Attila) 0 Ft 

Gólyalábas mutatványos   120 000 Ft 

Esti bulizene Milfman zenekar 80 000 Ft 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 905 000 Ft 

BEVÉTELEK 

Támogatói jegyek (1000 Ft, 200+150 fő)   200 000 Ft 

Önkormányzati kts-vetési támogatás   140 000 Ft 

Normatívára elszámolható kts.   565 000 Ft 

 
ÖSSZESEN 905 000 Ft 

   

 

EGYENLEG: 0 Ft 
 

3. Határozati  javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a falunap tervezett 

programelemeit és a rendezvény költségvetését jóváhagyja. 

 

Határidő: 2022. szeptember 10.    

Felelős: polgármester 

 

 

Remeteszőlős, 2022. június 20. 

       

            

            

         Szathmáry Gergely 

             Polgármester 


