
„A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

92/2011. (IV.15.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
  
1.) kijelenti, hogy az alább felsorolt 2011-2012. évi rendezvényeket a Város életé-

ben kiemelt rendezvénynek tekinti, és a 2011. évi költségvetésének városmar-
keting kiadásai előirányzat terhére 

 
a.) intézményfinanszírozás formájában biztosítja az alábbi összegeket: 
 

Főszervező: Rendezvény: Támogatás (Ft): 

Szántó Kovács János Te-
rületi Múzeum Szent Iván éji rendezvény 750.000,- 

Összesen: 750.000-, 
 
 

b.) támogatást biztosít az alábbiak szerint: 
 

Főszervező: Rendezvény: Támogatás (Ft): 

Orosházi Gazdakör VI. Nemzetközi Gazdatalálkozó és 
Aratóünnep 800.000,- 

Orosházi Lovas Egyesület 

2011 évi városi, idegenforgalmi jelen-
tőségű rendezvények a bogárzói ló-
versenypályán (május 1., június 11., 
július 9., augusztus 21.) 

1.000.000,- 

Orosházi Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Egyesülete 

1) Nőnapi ünnepség itthon és Aradon 
– találkozás az Aradi Nyugdíjas Ligá-
val 
2) „Üveges majális” Ötvenéves az 
orosházi üveg az évforduló megün-
neplése  
3) Hagyományápoló Kistérségi Nyug-
díjas Juniális 

1.000.000,- 

Orosházi Gazdakör Hagyományok - Ízek 2012. Gasztro-
nómiai rendezvény 900.000,- 

Történelmi 
Gellértegyházáért Alapít-

vány 

12 hagyományőrző program szerve-
zése a nyár folyamán 720.000,- 

Orosháza Városi Modelle-
ző Klub 

2011 évi városi, idegenforgalmi jelen-
tőségű rendezvények:  
Alföld Kupa Nemzetközi Hajómodell-
verseny,  
Modell bemutató a III. Libamáj-
fesztiválon 

300.000,- 



 2 

Főszervező: Rendezvény: Támogatás (Ft): 

 Megyei Vadásznap Gyopároson 400.000,- 
Összesen: 5.120.000,- 

 
2.) a támogatási összegeket a rendezvény megvalósulását követő 60 napon belül 

teljesítendő elszámolási és beszámolási kötelezettséggel, nem szerződésszerű 
felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel nyújtja. 

 
3.) felhatalmazza a Polgármestert a fenti rendezvényekhez a biztosított összegek 

felhasználását szabályozó szerződéseket megkötésére. 
 
Felelős: Dr. Dancsó József polgármester a szerződések aláírásáért 
 Zalai Mihály alpolgármester a városmarketing tevékenység koordinációjá-

ért 
 Csányiné Kádár Tünde vezető főtanácsos a szerződések előkészítéséért, 

a szakmai teljesítés felügyeletéért 
Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta irodavezető a szerződések jogi felülvizs-
gálatáért 
Miszlai József irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámo-
lók ellenőrzéséért 

Határidő: értelem szerint 
 

                 K.m.f.  
 
 
 Dr. Dancsó József sk.  Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. 
 polgármester címzetes főjegyző” 


