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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület 2017. november 30-i ülésére 

A Városvédő és Városszépítő Egyesület által szervezendő konferencia elvi támogatása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Városvédő és Városszépítő Egyesület arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Város- és 

Faluvédők Szövetsége Országos találkozóját szeretné városunkban megszervezni. 

 

2015-ben Vésztő, 2016-ban Várpalota, 2017-ben Gyöngyös volt a találkozó vendéglátó városa. 

2018-ra Szombathely, 2019-re Debrecen vállalta a rendezést. A kiskunhalasi Egyesület a 

Szövetségnél jelentkezett a 2020-ban esedékes találkozó megrendezésére, melyre a Ráday Mihály 

elnökletével működő Szövetség előzetes lehetőséget biztosított.  

 

A tervezett konferencián az elmúlt évek tapasztalatai alapján mintegy 200 résztvevővel lehet 

számolni az ország valamennyi tájáról, akik három napon keresztül ismerkednének városunkkal, 

szakmai programokon vehetnének részt és hírét vihetnék városunknak, melynek jelentős 

városmarketing értéke lehetne. 

 

A konferencia megrendezésének költségét a korábbi tapasztalatok alapján 2020-as árakon számolva 

mintegy hatmillió Ft-a becsülte az Egyesület, ekkora forrással azonban nem rendelkezik. A 

költségek a kiemelt vendégek ellátásából (~ 10 fő), a résztevőknek szánt városmarketink ajándékok 

költségéből, rendezvényekhez biztosított étkeztetési (catering) szolgáltatás, programokra való 

utaztatás költségéből tevődik össze. Pontos költségvetést természetesen nem lehet még összeállítani, 

az esetleges kiadások is csak 2020-ban jelentkeznének, ezért az Egyesület jelenleg az 

Önkormányzat elvi támogatását kéri a további szervezési munkához. A tervezett programot az 

előterjesztéshez mellékelem, ettől természetesen a szervezés közben eltérések előfordulhatnak 

majd. 

 

Tekintettel a várható marketing jelentőségére kérem a Képviselő-testületet, hogy adja meg erkölcsi 

– elvi támogatását az Egyesület további szervező munkájához. 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kiskunhalasi 

Városvédő és Városszépítő Egyesület Kiskunhalason 2020-ban megszervezze a Város- és 

Faluvédők Szövetsége Országos találkozóját. A Képviselő-testület az Egyesülettel a szervezési 

munkában együttműködik, a költségek viseléséről a rendezvény költségvetésének ismeretében 

dönt. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető 

    Csendes Ildikó osztályvezető 

    Városvédő és Városszépítő Egyesület, Ady E. u. 9. 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
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