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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
A Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület, továbbá a Ferencvárosi Kutyatartók
Érdekvédelmi Civil Szervezete, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, valamint a Roma
Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület az alábbi támogatási kérelmekkel keresték meg
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát.
I.
Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület
A Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület (a továbbiakban Egyesület) elnöke Farkasné
Balogh Marianna jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 2019. július 15. napján kelt
levelében kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához
(a továbbiakban: Önkormányzat).
Az Egyesület elnöke levelében leírja, hogy az Önkormányzat által a kulturális tevékenység
támogatására kiírt 2019. évi pályázaton a KEN 36/2019. (IV.24.) számú határozatában
700.000,- Ft támogatásban részesítette a „FERENCVÁROSI ARANY ŐSZ FESZTIVÁL a
művészet és kultúra jegyében” című pályázati programját. Az egyesület elnöke kérelmezi,
hogy nyertes pályázatának felhasználása ideje a 2019. szeptember 28. napján tartott
„Ferencvárosi mesék” programon való részvételre módosuljon.
Kéri a Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot, hogy járuljon hozzá, az
Egyesület ”Ferencvárosi mesék” rendezvényhez való csatlakozásához a benyújtott kérelem
szerint változatlan feltételekkel. A benyújtott kérelem külön pénzügyi források bevonását nem
igényli.
II.
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete
Dr. Horváth Dávid, a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezetének
(továbbiakban: Szervezet) elnöke, a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező, 2019.
július 28. napján kelt levélben kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.
Levelében előadja, hogy a Szervezet évek óta folytat felvilágosító munkát, így amellett, hogy
ingyenesen oszt kutyapiszok gyűjtőzacskókat, tájékoztatja a kutyatartókat a kulturált
állattartásról. A Szervezet munkájának sikeres ellátása érdekében szerződéses úton
gondoskodik a kerületben elhelyezett kutyapiszok gyűjtőzacskó-tárolók folyamatos
feltöltéséről, a fémtartályok karbantartásáról, szükség esetén pótlásáról, szállításának
megszervezéséről. Köztisztasági programját a kerületben működő sajtóorgánumok
igénybevételével népszerűsíti. A 2019. évi, civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton
250.000,- Ft támogatást nyertek munkájuk végzéséhez.
Az elnök levelében kéri a Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot, hogy a
Szervezet munkájának zavartalan folytatásához 300.000,- Ft kiegészítő támogatást
szavazzanak meg. A fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről
szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és
Nemzetiségi feladatok” költségvetési során.

III.
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület
Csonka Gyula, a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület (továbbiakban:
Egyesület) elnöke a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező, 2019. augusztus 22.
napján kelt levélben kérelemmel fordult az Önkormányzathoz.
Az Egyesület 2019. szeptember végén kívánja megrendezni az Őszi Alma Fesztivált. A
Fesztivált az Egyesület nyolcadik éve rendezi nagy sikerrel. A fesztiválon bemutatásra kerül a
tradicionális roma kultúra, továbbá kóstolóval egybekötött roma gasztronómiai bemutatót is
terveznek. A rendezvény alkalmából az Egyesület 5.000 kg szabolcsi almát kíván szétosztani
a rászoruló családok részére 5-10 kg-os kiszerelésben. Az Egyesület a támogatásból kívánja a
kiosztásra kerülő almát, a főzéshez szükséges alapanyagokat beszerezni, a többi részét pedig a
szállítás költségére, továbbá a fellépő művészek tiszteletdíjára kívánja fordítani.
Az Egyesület elnöke a kérelmében bemutatott program megvalósításához kéri az
Önkormányzat 1.300.000,- Ft összegű támogatását.
A Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület támogatásához szükséges fedezet
rendelkezésre áll az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.20.)
önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok”
költségvetési során.
IV.
Magyar Szakszervezeti Szövetség
2019. augusztus 28. napján kelt kérelmében Kordás László elnök két program támogatására
kéri Ferencváros Önkormányzatát.
Mindkét program célja az idősek egészségmegőrzése, egyrészt egy gyógyfürdőbe történő
utazással, másrészt egy gyógytornásszal támogatott sétával.
A cserkeszőlői utazás, valamint a „Séta az egészégért” nevű program megvalósításához kéri a
Szövetség Ferencváros Önkormányzatának 190.000,- Ft összegű támogatását.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség támogatásához szükséges fedezet rendelkezésre áll az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzati rendelet 3146.
számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési során.
Fentiek, valamint a mellékelt kérelmek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hozza meg
döntését a kérelmek ügyében.
Budapest, 2019. augusztus 28.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottsága úgy dönt, hogy
1./ hozzájárul a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesületnek nyújtott támogatás felhasználási
idejének módosításához egyebekben a benyújtott pályázat szerinti változatlan feltételekkel.
Határidő:
Felelős:
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2./ a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete Sz- …/2019. számú előterjesztés
mellékletében szereplő kérelmét támogatja, és részére …,- Ft támogatást nyújt az előterjesztésben
szereplő program megvalósítására, az önkormányzat 2019. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális,
Egyházi és Nemzetiségi feladatok” terhére.
Határidő:
Felelős:
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3./ a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület Sz- …/2019. számú előterjesztés
mellékletében szereplő kérelmét támogatja, és részére …,- Ft támogatást nyújt az előterjesztésben
szereplő program megvalósítására, az önkormányzat 2019. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális,
Egyházi és Nemzetiségi feladatok” terhére.
Határidő:
Felelős:
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4./ a Magyar Szakszervezeti Szövetség Sz- …/2019. számú előterjesztés mellékletében szereplő
kérelmét támogatja, és részére …,- Ft támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő program
megvalósítására, az önkormányzat 2019. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és
Nemzetiségi feladatok” terhére.
Határidő:
Felelős:
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5./ felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a 2-4. pontban szereplő támogatási szerződések
megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 60 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

