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ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 19-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Csángó Bál megrendezésének támogatására
Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

dr. Váczi Katinka, Jogi és Pályázati Iroda

Előzetesen tárgyalja:

HÜB 2012.01.25.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

x

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldovahon Csángó Kulturális Egyesület
2012. február 11. napján rendezi meg a Csángó Bált a Millenáris Parkban, idén tizenhatodik
alkalommal.
A bál a csángók hagyományos budapesti fesztiválja, egész estét betöltő programsorozattal.
Tárnok Mária kuratóriumi elnök, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány
képviseletében azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy lehetőségeihez mérten
támogassa a Csángó Bál megrendezését, amiért cserébe az Önkormányzatot, mint szponzort, a
rendezvény plakátján feltüntetik és lehetőséget adnak a Bál helyszínén reklámanyagok
elhelyezésére.
A határozati javaslat szerint az Önkormányzat a bál megszervezéséhez 200.000,- Forinttal
járulna hozzá.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja szerint
a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása a képviselő-testület át
nem ruházható hatásköre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. január 06.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítványt a Csángó Bál megszervezésével
kapcsolatban 200.000,- Forinttal támogatja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási összeg 2012. évi költségvetésben történő
biztosításáról gondoskodjon, valamint az erre vonatkozó megállapodást kösse meg.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadását követő 15. nap

