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vonatkozó határozatok visszavonása 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                       Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2020. (I. 28.) KNÖT 
határozatával egytért a Torontál emléknap megrendezésével, azonban az előzetes költségeket 
figyelembe véve akként határozott, hogy a rendezvényt kisebb költségvetéssel kívánja 
megvalósítani. Továbbá a programsorozat elemei közül egyetértett a konferencia, rajzverseny, 
fotókiállítás, beszélgetés és ünnepi gálaműsor programokkal, és felkérte a polgármestert, hogy 
tárgyaljon a lehetséges előadókkal, valamint járja körül a rendezvény támogatásának 
lehetőségeit. 
 
A képviselő-testület a 66/2020. (II. 25.) KNÖT határozatával a Torontál emléknap rendezvényt 
2020. június 4. napján 17.00 órai kezdettel akként hagyta jóvá, hogy a kiállítás a Rónay-kúria 
emeleti szintjén lévő rendezvényterében, a konferencia az éttermi részen, a gálaműsor a 
teraszon kerüljön megrendezésre, valamint felkérte Bódi Marianna művelődésszervezőt a 
tervezett konferencia előadóival és a koncert fellépőjével a szükséges egyeztetések 
lefolytatására azzal, hogy akadályoztatásuk esetén a rendezvény 2020. június 3. napján 17.00 
órai kezdettel kerül megrendezésre.  
 
Azonban a hazánkat is elérő koronavírus járvány miatt, az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedés megelőzése érdekében, indokolttá vált, hogy a fenti 
rendezvény ne kerüljön megrendezésre, és az erre vonatkozó határozatok kerüljenek 
visszavonásra.  
 
A rendezvény elmaradásával az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az erre a célra 
elkülönített összeg áthelyezésre kerül a tartalékkeretbe.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni 

szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. március 25.  
 
      Tisztelettel:  
         
         Szirbik Imre 
         alpolgármester 



 
Tárgy: A Torontál emléknap rendezvényre vonatkozó határozatok visszavonása 
 
    /2020. (III. 31.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Torontál 
emléknap rendezvényre vonatkozó határozatok visszavonása tárgyú előterjesztést és az akként 
határozott, hogy a koronavírus járványra tekintettel a Torontál emléknap tárgyú 17/2020. (I. 
28.) KNÖT, valamint a 2020. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása – Torontál 
emléknap tárgyú 66/2020. (II. 25.) KNÖT határozatait visszavonja.  
 
A Képviselő-testület feléri Szirbik Imre alpolgármestert, hogy a Torontál emléknap 
rendezvényre elkülönített összeget helyezze vissza az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének tartalékkeretébe.  
 
A határozatról értesül: 
- Bódi Marianna művelődésszervező 
- Szirbik Imre alpolgármester 
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 
 


