
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 
 

     Iktató szám: 95/2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 2.- i ülésére 

 

 
Tárgy:   Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének kérelme 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina, polgármester  
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
    dr. Kelemen Miklós civil referens, Humánszolgáltatási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2020. 
június 30. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 239/2019. (VI.27.) számú 

határozata alapján 2019. augusztus 14. napján közszolgáltatási szerződést kötött a Ferencvárosi 

Úrhölgyek Polgári Egyesületével (a továbbiakban Egyesület) az alábbi célok megvalósítására: 

 

„A Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete az alábbi programok megrendezését és 

lebonyolítását, illetve koordinálását vállalja 2019. augusztus 1. és 2020. május 31. 

között: 

 

Programok:         

 

 Jótékonysági rendezvények; 

 Adventi irodalmi összejövetel; 

 Mikulás koncert; 

 Irodalmi estek; 

 Komolyzenei koncertek; 

 Megemlékezések jeles napokról; 

 Aktuális (beszélgetések aktuális közéleti témákról); 

 Kirándulások.” 

 

Egyesület a jelen előterjesztés mellékletében csatolt kérelmet nyújtotta be Ferencváros 

Önkormányzatához a célból, hogy a közszolgáltatási szerződésben meghatározott határnapok 

kerüljenek módosításra, tekintettel arra, hogy a kialakult járványügyi helyzetben 

rendezvényeiket/programjaikat nem tudták megtartani. 

 

Egyesület szeretné ezen rendezvényeket az év hátra lévő részében teljesíteni, így kérik a 

közszolgáltatási szerződés módosítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2020. június 22. 

 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 

 

Melléklet: 

 

Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete kérelme 

 



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 239/2019. (VI.27.) számú határozat alapján elfogadott, majd 2019. augusztus 14. napján 

aláírt közszolgáltatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját a Ferencvárosi 

Úrhölgyek Polgári Egyesülete kérelme alapján 2020. december 31. napjára, míg a szakmai 

beszámoló benyújtásának határnapját 2021. január 31. napjára módosítja, egyben felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás aláírásáról. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


