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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május  17-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme 

 

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 Vajdasági Ifjúsági Fórum elnöke a 2012. április 17-én kelt hozzám intézett levelében kérte, 
hogy a a 2012. július 5-9. között megrendezésre kerülő X. Vajdasági Szabadegyetem 
költségeihez Önkormányzatunk nyújtson anyagi támogatást. 
 
A Vajdasági Szabadegyetem a Vajdaságban és a Magyarországon tanuló vajdasági magyar 
egyetemisták és főiskolai hallgatók legfőbb szakmai műhelyévé vált, ahol a hallgatók olyan 
elméleti és gyakorlati tudást kaphatnak, amit a szerbiai oktatási rendszer keretein belül nem 
szerezhetnek meg. Továbbá olyan közéleti képzésben részesülnek, mely elősegíti 
beilleszkedésüket a vajdasági közéletbe, csökkentve ezzel annak utánpótláshiányát. 
 
A résztvevők a rendezvény témáit a gazdasági és közéleti-kommunikációs 
munkacsoportokban dolgozzák fel. A szakmai előadások mellett az aktuális gazdasági, 
közéleti és politikai kérdések, problémafelvetések megvitatása is a program részét képezi. 
 
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Vajdasági Ifjúsági Fórum által 
megrendezésre kerülő X. Vajdasági Szabadegyetem költségeihez Önkormányzatunk 
200.000,- Ft támogatási összeggel 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 Vajdasági Ifjúsági Fórum 2012. július 5-9. között, a szerbiai Kishegyesen 
megrendezésre kerülő X. Vajdasági Szabadegyetem lebonyolításához 200.000,- Ft, azaz 
kétszázezer forint összegű támogatást nyújt a 2012. évi költségvetés 3423. sz. „testvérvárosi 
kapcsolatok” költségvetési sor terhére. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Vajdasági Ifjúsági Fórummal kösse 
meg. 
 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


