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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.
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1  Megfelelő rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

Kiss Julianna, a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola zongora tanárnője 80.000.-Ft összegű 
támogatási kérelmet nyújtott be a Tisztelt Bizottság felé.   

A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola zongora tanárnője, 1997-óta tanít a zeneiskolában.
Tanítványaival  rendszeresen  szerepel  országos  versenyeken,  ahol  minden  alkalommal  jó 
eredményeket érnek el.
2009-ben egyik tanítványával a római Chopin nemzetközi versenyen is sikeresen szerepeltek, 
ahol a tanítvány külön díjban is részesült.
Az  idén,  2011.  októberében  ismét  elindult  egyik  15  éves  növendéke  ezen  a  nemzetközi 
versenyen,  akit  szakmai  útmutatás  miatt  a  tanárnőnek  is  el  kellett  kísérnie.  A  tanítvány 
kitűnően szerepelt, és az 5. helyezést érte el. 

Kiss  Julianna  a  2011-2012-es  tanévtől  a  Pécsi  Tudomány  Egyetem  Művészeti  Kar 
zongoratanár master költségtérítéses szak hallgatója, - a képzés tandíja félévente 350.000.-Ft 
– amely mellett az út összes költsége - 150.000.- Ft – igen nagy kiadást jelentett számára.

Kérem a  Tisztelt  Bizottságot,  hogy a  fentiek  alapján  Kiss  Julianna  zongora  tanárnőnek  a 
római  verseny  költségeihez  –  utólagosan-  bruttó  80.000,-Ft  hozzájárulást  szíveskedjen 
biztosítani a 3485. számú „Egyéb oktatási feladatok” költségvetési sor terhére.
 
 melléklet:
- Kiss Julianna kérelmező levele

Budapest, 2011. október 28.

 Dr. Gáspár László s.k.
irodavezető

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy 
dönt, hogy:

1. támogatja Kiss Julianna római versenyútját bruttó 80.000,- Ft összegben,
2. felkéri  a  Bizottság  Elnökét,  hogy  a  2011.  évi  költségvetés  3485.  számú  „Egyéb 

oktatási  feladatok”  sorának  terhére  biztosítson  forrást  a  támogatás  kifizetésének 
érdekében,

3. felkéri a Humánszolgáltatási Iroda Vezetőjét a támogatási szerződés előkészítésére. 

Felelős: Illyés Miklós elnök
Határidő: 2011. november 30. 
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