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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.  

 

 

 

  



 

Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

A STEREO Kft., továbbá a HUNGAROVOX Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 

valamint a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ az alábbi támogatási kérelmekkel keresték 

meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát. 

 

I. 

Stereo Kft. 

 

Böszörményi Gergely és Zohna Márta a STEREO Kft. (a továbbiakban: Kft.) képviseletében 

az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 2019. március 12. napján kelt levelében kérték 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) támogatását. 

 

A kérelemben leírtak szerint a Kft. 2001 óta rendezi a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 

koncertsorozatot. A 2019. évben szeptember-október hónapban Ferencváros Önkormányzata 

testvérvárosaiban, Beregszászon és Magyarkanizsán kívánja a rendezvényt megtartani. A 

hagyományos rendezvényen a hazai előadók mellett egy-egy helyi együttes részére is 

biztosítják a fellépés lehetőségét. A testvérvárosi koncertek kiegészülnek a helyi diákok 

részére tartott nyílt énekórákkal. Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Főiskola ad otthont a 

programnak, Magyarkanizsán pedig a Kanizsai Napok keretében kerül sor a rendezvényre. A 

programsorozatot a Kft. több éve rendezi a határon túli magyarok számára, mely alkalom 

lehetőséget biztosít a kisebbségben élő magyarság és a többségi társadalmat képviselő 

emberek közötti békés együttélés erősítésére. 

 

A Kft. ügyvezetője a kérelmében bemutatott programok megvalósításához kéri az 

Önkormányzat 400.000,- Ft összegű támogatását. 

 

II. 

Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ 

 

Erdődi Edvina, a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ (a továbbiakban: Ifjúsági Központ) által 

szervezett XVII. Ifjúsági Etno Tábor főszervezője, az előterjesztés 2. számú mellékletét 

képező 2019. március 11. napján kelt levelében kérelemmel fordult Ferencváros 

Önkormányzatához. 

 

Kérelmében előadja, hogy 2019. július 31. és 2019. augusztus 4. napja között kívánják 

megtartani a XVII. Ifjúsági Etno Tábort (továbbiakban: tábor) a Hajdújáráshoz közeli Róka-

tanyán. A tábor a 16 és 35 év közötti Vajdaságban élő magyar fiatalok számára biztosít 

formális és informális oktatást feledésbe merült népi foglalkozások megismerésére. A tábor 

programjának részét képezi az Alteretno Fesztivál. A tábor rendezőinek célja, hogy összefogja 

a Kárpát-medence magyar fiataljait. A táborban részt vesznek anyaországi és határon túli 

fiatalok. A résztvevők száma várhatóan meghaladja a 100 főt.  

 



A kérelemben leírtak szerint a tábor célja a nemzeti identitás megőrzése, a hagyományok 

ápolása, a határon túli magyarság megmaradásának biztosítása. 

 

A kérelmező a tábor megtartása céljából kéri a Tisztelt Bizottság támogatását. 

 

III. HUNGAROVOX Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 

 

Kaiser László, a Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (továbbiakban: 

Kiadó) vezetője, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, 2019. március 11. napján kelt 

levelében kérelemmel fordult Ferencváros Önkormányzatához. 

 

A Kiadó kérelmében előadja, hogy az Ünnepi Könyvhét keretében kívánják megjelentetni 

„Somos Béla: Toronyiránt – Templomok Pesten és Budán” című könyvét. A könyv Budapest 

mintegy 40 templomának történetét, helytörténeti vonatkozásait, illetőleg a városrészek 

múltját kívánja ismertetni. A kötet bemutatja a templomok művészettörténeti, szakrális 

értékeit.  

 

A kérelemben leírtak szerint a kiadandó könyv a hazai, belföldi turizmus segédeszköze kíván 

lenni, hozzásegítve az olvasót Budapest jobb megismeréséhez. A könyv külön foglalkozik 

Ferencváros két jelentős templomával, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc templommal, továbbá 

a kerület legrégebbi templomával, a Kálvin téri református templommal. 

 

A Kiadó a kérelemben bemutatott könyv kiadásának támogatására kéri a Tisztelt Bizottságot. 

 

A fenti támogatásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, 

Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési során. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Budapest, 2019. április 16. 

 

 Kállay Gáborné s. k. 

 alpolgármester 

 

 

1. számú melléklet: STEREO Kft. kérelme  

2. számú melléklet: Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ 

3. számú melléklet: HUNGAROVOX Kulturális, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1./ a STEREO Kft. részére …….. Ft támogatást nyújt a Sz-…/2019. számú előterjesztésben 

meghatározott Koncertsorozat megvalósításának támogatása céljára a 2019. évi költségvetés 

3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2019. április 24. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

2./ a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ részére ……… Ft támogatást nyújt a Sz-…/2019. 

számú előterjesztésben meghatározott XVII. Ifjúsági Etno Tábor megvalósítása céljára a 

2019. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2019. április 24. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3./ a HUNGAROVOX Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. részére …….. Ft 

támogatást nyújt a Sz-…/2019. számú előterjesztésben meghatározott „Toronyiránt – 

Templomok Pesten és Budán” című könyv megjelentetése céljára a 2019. évi költségvetés 

3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2019. április 24. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

4./ felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges 

támogatási szerződések megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


