
       Iktató szám: 144/2012. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására 

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Vince Attiláné, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   Humán Ügyek Bizottsága – 2012. május 16. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Váczi Katinka 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! 
 
 
A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumának elnöke a 2012. április 13-án 
kelt, hozzám intézett levelében kérte, hogy a 2012. július 24-29. között Tusnádfürdőn 
(Hargita Megye – Románia) megrendezésre kerülő XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor megszervezéséhez szükséges költségekhez Önkormányzatunk járuljon hozzá. 
 
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány független, közhasznú szervezet, melynek célja 
az európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon 
túli magyarok segítése. 
 
A „Tusványos a világ közepe!” címmel megvalósuló szabadegyetemi és diáktáboroztatási 
programsorozat igen tartalmas, nagy volumenű rendezvény.  
A délelőtti előadásokon rendszerint aktuális - mindkét országot érintő - témákat vitatnak meg 
meghívott előadók. Délutánonként az egyetemi hallgatók és társadalomtudományi 
szakemberek igényei szerint összeállított programokon neves szakemberek, egyetemi tanárok, 
fiatal kutatók kapnak meghívást, hogy különböző – nagy érdeklődésre számot tartó.- 
kérdésekben vezessenek vitákat, kötetlen beszélgetéseket, tartsanak előadásokat. A 
programsorozat részét képezik a sportrendezvények, továbbá a vetélkedők sokasága is. 
 
Az elmúlt évek táborait túlnyomórészt erdélyi és magyarországi diákok és fiatalok látogatták.  
A rendezvények állandó résztvevői mellett a térség településiről, de Hargita Megye egész 
területéről is érkeztek nagy számban érdeklődők, így a legnépszerűbb előadások 
résztvevőinek száma elérte a 15000-17000 főt. 
 
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány által megrendezésre kerülő XXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
költségeihez Önkormányzatunk 200.000,- Ft-tal járuljon hozzá, a 3423. „testvérvárosi 
kapcsolatok” költségvetési sor terhére. 
 
 
Budapest, 2012. május 11. 
 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 

 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2012. július 24-29. között, Tusnádfürdőn megrendezésre kerülő XXIII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez bruttó 200.000,- Ft, azaz kétszázezer 
forint összegű támogatást biztosít a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére, a 
2012. évi költségvetés 3423. „testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvánnyal kösse meg. 
 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


