ELŐTERJESZTÉS
A képviselő testület
2022. január 31-i soron következő ülésére
Tárgy: Télbúcsúztató Disznótor
Remeteszőlős Község Önkormányzata – lakossági kezdeményezésre – 4 egymást követő évben (2017-2020.)
megtartotta a Télbúcsúztató Disznótoros Kóstoló elnevezésű rendezvényt. Így ez a rendezvény már a remeteszőlősi
éves közösségi programok részeként tartható nyilván. A tavalyi évben a Covid járvány miatt nem tudtuk megtartani a
rendezvényt.
Ismerve a jelenlegi szabályozásokat úgy gondolom, hogy a Télbúcsuztató Disznótort ismét meg tudnánk tartani, a
megfelelő feltételek (védettségi igazolvány) megtartása mellett. Ez különösképpen azért is tartom lehetségesnek, mert
a rendezvény szabadtéri lenne, kb. 200-250 érdeklődővel.
Az utolsó ilyen típusú rendezvényre – melyet 2020.02.29. napon tartottuk - 180.000 Ft költségkeretet biztosítottunk. A
rendezvényre vonatkozó önkormányzati határozat szerint a Képviselő-testület 800 Ft-ban határozta meg a támogatói
jegy árát, melynek megvételével a lakosság egy kóstolót kapott az elkészült ételekből és a biztosított italokból.
Ekkor készen vásárolt kolbászt sütöttünk, valamint toros káposztát készítettünk ezt kínálva a résztvevőknek és ehhez
töki bort adtunk (a gyermekeknek almalevet). A kolbászt őstermelő biztosította.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Télbúcsúztató Disznótort 2022. február 26-án (szombaton) tartsuk meg. A késői
húsvét miatt ez az időpont még a farsangi időszakra esik.
Az előző évek tapasztalatait felhasználva az idei évben hasonló költségigénnyel terveznénk, a következők szerint:
 Az utolsó évben hivatalos őstermelőtől vettük a kolbászt, aki 2.500 Ft/kg -ért készítette számunkra a 15 dkgos kolbászt, mely kisütve kb. 12 dkg lenne (kisebb víztartalom!) Ez az idei évben is tartható lenne.
 A tavalyi évhez hasonlóan toros káposztát készítenénk el kemencében (már az előző napon), ahol a
húsgombócokhoz való kolbászhúst szintén az őstermelő adná. A toros káposztát civil segítséggel készítenénk
el. A káposztára a rendezvény napján csak rá kellene melegíteni, ami csak jót tenne az ételnek.
 A fentiek alapján a vendégeket egy tál toros káposztával és egy kolbásszal tudnánk megvendégelni.
 Az italok tekintetében meg kell tartani a fehérbor és almalé kínálatot, de lehetőséget kell biztosítani arra, hogy
kicsivel több jusson, az igényeknek megfelelve.
A fentiek alapján az alábbi szervezési koncepciót javaslom:
 Kolbász készen történő megvásárlása és kemencében történő megsütése. Ehhez legalább két ember kell.
 A toros káposzta elkészítése és megsütése a kemencében, előző napon. A toros káposzta készítése pénteken 34 embert igényel, a rendezvényen 2 főt (osztás).
 Tökről hozott bor (felnőttek) illetve almalé osztása, műanyag pohárba. Ide szintén egy ember kell.
 A támogatói jegyek bevételezéséhez két ember kell.
 Az egyéb dolgok segítéséhez (kenyér, mustár, készételek pulthoz szállítása, stb.) kell további egy ember.
A mennyiségek tekintetében a következő számokat követnénk:
 Kolbász 15 dkg/fő
 Toros káposzta 5 dkg/fő hús (a gombóchoz rizs is kerül).
 Kenyér 2-3 szelet/fő
 Almalé 2-3 dl/fő, bor 2 dl/fő
Ha figyelembe vesszük, hogy kb. 200 emberrel lehet számolni a disznótorosnál, akkor kb. 30 kg kolbász és 10 kg
kolbászhús (toros káposzta) szükséges. A többi járulékos költséggel együtt 180.000 Ft-os költségkeret lesz szükséges
a rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához. A tavalyi évben meghatározott 1.000 Ft-os támogatói jegy ár az
idén is tartható.
Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. február 26-án Télbúcsúztató
Disznótoros Kóstoló elnevezésű rendezvényt tart, melyre 380.000 Ft költségkeretet biztosít.
A Képviselő-testület 800 Ft-ban határozza meg a támogatói jegy árát, melynek megvételével a lakosság egy kóstolót
kap az elkészült ételekből és a biztosított italokból.
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