
„A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
103/2013. (III.22.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 

 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy: 
 
1.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2013. április 01. napjától 2014. már-

cius 31 -g terjedő időszakra Közszolgáltatási Megállapodást köt, mely alapján 
38.000.000,- Ft céljellegű támogatást biztosít elszámolási, nem rendeltetésszerű 
felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel a következő feladatok szerinti 
bontásban: 
a) közösségi tér biztosítás a város lakossága részére művelődési és közösségi cé-

lokra 22.000.000,- Ft; 
b) tudományos, társadalmi, közéleti, Idegenforgalmi, kulturális rendezvények szer-

vezése 8.000.000,- Ft; 
c) civil szervezetek működésének szakmai támogatása 500.000,- Ft; 
d) állami, nemzeti és városi ünnepek rendezvények megszervezése 500.000,- Ft; 
e) művészeti nevelés segítése 3.000.000,- Ft; 
f) gyermekek es fiatalok részére kulturális, közösségi és szabadidős programok 

biztosítása 4.000.000- Ft; 
 
2.) az 1.) pont szerinti támogatást a következő bontásban biztosítja a Petőfi Kulturális 

Közhasznú Nonprofit Kft. részére: 
2013. április 05-ig 4.166.000,- Ft; 2013. május 05-ig 4.166.000,- Ft; 2013. június 05-
ig 4.166.000,- Ft; 2013. július 05-ig 4.166.000,- Ft; 2013, augusztus 05-ig 
4.166.000,- Ft; 2013. szeptember 05-ig 4.166.000,- Ft; 2013. október 05-ig 
4.166.000,- Ft; 2013. november 05-ig 4.166.000,- Ft; 2013. december 05-ig 
4.172.000,- Ft, míg állami, nemzeti és városi ünnepek, rendezvények megszerve-
zésére biztosított bruttó 500.000,-Ft támogatás az alkalmakhoz kapcsolódóan a Pe-
tőfi Kulturális Kft. által kiállított számlák ellenében kerül kiegyenlítésre, mivel az álta-
lános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében ellenértéknek mi-
nősül; 

 
3.) felhatalmazza Dr. Dancsó József polgármestert, és mint a Petőfi Kulturális Köz-

hasznú Nonprofit Kft, alapítója, felhatalmazza Pusztai Lajos ügyvezetőt az ellátandó 
feladatok és az ahhoz rendelt támogatás részletezését is magában foglaló Közszol-
gáltatási Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Végrehajtásért felelős: 

Dr. Dancsó József polgármester és Pusztai Lajos ügyvezető a Közszolgálta-
tási Megállapodás aláírásáért, 
Dr. Durayne Dr. Nikolics Nikoletta aljegyző a Közszolgáltatási Megállapodás 
aláírásra történő előkészítéséért, 
Baranyai Ilona csoportvezető a szerződés teljesítésének ellenőrzéséért, 
Miszlai József irodavezető a támogatás átutalásáért 

 
 
Határidő:  a Közszolgáltatási Megállapodás megkötésére 2013. március 31., egyebek-

ben értelem szerint 
K.m.f. 

 



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


