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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. szeptember 21-i ülésére 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági 

Bizottsága júniusi, júliusi és szeptemberi ülésein átruházott hatáskörben döntött a következőkről:  

 

2017. június 15-i ülésen: 

 

- a Bizottság a horvátkúti településrészen megválasztott képviselő javaslatára a horvátkúti 

településrészi munkacsoport falunap rendezvényének 600.000 Ft-tal történő támogatását 

jóváhagyta, 

 

- a Bizottság a boronkai településrészen megválasztott képviselő javaslatára a boronkai 

településrészi munkacsoport falunap rendezvényének 600.000 Ft-tal történő támogatását 

jóváhagyta, 

 

- a Bizottság a bizei településrészen megválasztott képviselő javaslatára a bizei településrészi 

munkacsoport falunap rendezvényének 300.000 Ft-tal történő támogatását jóváhagyta, 

 

- a Bizottság a gyótai településrészen megválasztott képviselő javaslatára a gyótai településrészi 

munkacsoport szezonnyitó tekeverseny nevű rendezvényének 20.000 forinttal, illetve a 

falunapi rendezvényének  200.000 forinttal történő támogatását, továbbá a 2016. évi Gyótai 

vigasságok nevű rendezvény 2017-re áthúzódó költségének 5.468 forinttal történő támogatását 

jóváhagyta, 

 

- Tekintettel a pályázati program megvalósulására, a Bizottság a Honvéd Nyugállományúak 

Klubja „Országház, királyváros meglátogatása” című közművelődési céltámogatási pályázata 

kapcsán a pákozdi Katonai Emlékpark belépői költségének és a koszorúvásárlás költségének 

összesen 19.590 Ft-tal történő - a pályázat eredeti költségvetésétől eltérő - elszámolását 

engedélyezte. 

 

2017. július 18-i ülésen: 

 

- a Bizottság Fekete Lajos 1. számú választókerület képviselője részére a választókerületi 

alapból 290.000 forint felhasználását, továbbá Dr. Mészáros Géza 2. számú választókerület 



képviselője részére a választókerületi alapból 255.000 forint felhasználását a Várdombi 

délután elnevezésű programra jóváhagyta, 

 

- A Bizottság a horvátkúti településrészen megválasztott képviselő javaslatára a horvátkúti 

településrészi munkacsoport Horvátkúti pinceszer elnevezésű programjának és a horvátkúti 

közösségi ház udvarán elhelyezendő emléktárgy elhelyezésének 350.000 forinttal történő 

támogatását jóváhagyta. 

 

2017. szeptember 12-i ülésen: 

 

- a Bizottság a bizei településrészen megválasztott képviselő javaslatára a bizei településrészi 

munkacsoport falunapi rendezvényének 50.000 Ft-tal történő támogatását és az ifjúsági ház és 

könyvtár átadó ünnepségének 100.000 Ft-tal történő támogatását jóváhagyta. 

 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére! 

 

 

Marcali, 2017. szeptember 13. 

 

 

     Mozsárné Kutor Veronika s.k. 

  a Bizottság elnöke 


