
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

175/2008. (V.8.) K.t. sz. h a t á r o z a t : 
  
I.  
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 
 
1. „DARFT-HÖF CÉDE-2008 Helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó 

fejlesztési célkitűzések támogatása keretében épített és természeti környezet 
védelme, fejlesztése kapcsán a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 
78/2003. (XI.27.) GKM rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése, 
felújítása” című program keretében „Mikolay kert – játszótér bővítés” című 
pályázat benyújtásáról. 

 
2. Az elnyert támogatás esetén Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-

testülete biztosítja a pályázati önrészt – előreláthatólag 1,05 millió forint – a 
2008. évi pályázati céltartalék terhére. 

 
3. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázati díj befizetésének utalványozására, a pályázat és a 
támogatás elnyerését követően a támogatási szerződés aláírására. 

 
 
Felelős: 

1.) Simonné dr. Kürti Katalin osztályvezető, a pályázat határidőre történő 
benyújtásáért, a támogatási és vállalkozói szerződések előkészítéséért 

2.) Erős Károly osztályvezető a műszaki megvalósításért 
3.) Miszlai József osztályvezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért és az 

elszámolás végrehajtásáért 
 
Határidő: 2008. május 15. 
 
II.  
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 
 
1. „DARFT-HÖF CÉDE-2008 Helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó 

fejlesztési célkitűzések támogatása keretében épített és természeti környezet 
védelme, fejlesztése kapcsán a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 
78/2003. (XI.27.) GKM rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése, 
felújítása” című program keretében „Sziget utcai játszótér bővítése” című 
pályázat benyújtásáról 

 
2. Az elnyert támogatás esetén Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-

testülete biztosítja a pályázati önrészt – előreláthatólag 1,05 millió forint – a 
2008. évi pályázati céltartalék terhére. 

 
3. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázati díj befizetésének utalványozására, a pályázat és a 
támogatás elnyerését követően a támogatási szerződés aláírására. 



 
 
Felelős: 

1.) Simonné dr. Kürti Katalin osztályvezető, a pályázat határidőre történő 
benyújtásáért, a támogatási és vállalkozói szerződések előkészítéséért 

2.) Erős Károly osztályvezető a műszaki megvalósításért 
3.) Miszlai József osztályvezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért és az 

elszámolás végrehajtásáért 
 
Határidő: 2008. május 15. 
 


