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Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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 Szia-Helló67 Egyesület, valamint a Flaccus Kiadó Kft. az alábbi támogatási ügyekkel 

keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban: 

Ferencváros Önkormányzata): 

 

I. 

Szia-Helló67 Egyesület 

 

Dr. Gencsev Plámenné, a Szia-Helló67 Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke 2018. 

május 2. napján kelt levelében (1. számú melléklet) támogatási kérelemmel fordult 

Ferencváros Önkormányzatához. 

 

Az Egyesület a Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola (a továbbiakban: Iskola) sport, művészeti és tanulmányi tevékenységének támogatására 

jött létre. 
 

Az Iskola indult az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Határtalanul!” 

elnevezésű pályázaton. A „Határtalanul!” program célja a magyar-magyar kapcsolatok 

építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program keretében magyarországi 

iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos 

országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni 

magyarságról. 

 

Fentiekben említett pályázaton nyert az Egyesület támogatást, melyet a horvátországi és 

szlovéniai magyarlakta területek kulturális és történelmi nevezetességeinek megismerésére 

fordítanak. Az elnyert támogatási összeg a tanulók szállítását, étkezését és szállását fedezi. 

 

Az Egyesület a májusi kiránduláshoz, a horvátországi és szlovéniai magyarlakta területek 

magyar vonatkozású nevezetességeinek megtekintésére, a belépőjegyek megvásárlására kéri 

Ferencváros Önkormányzata 300.000,- Ft összegű támogatását. 

 

II. 

Flaccus Kiadó Kft. 

 

Csutor Béla a Flaccus Kiadó Kft. ügyvezetője  május 14. napján kelt, jelen előterjesztés 2. 

számú mellékletét képező levelében kérte Ferencváros Önkormányzatának támogatását.  

 

A kérelemben leírtak szerint Sipos Endre: „A festészeti műelemzés alapkérdései” című kötet 

kiadása vonatkozásában kéri a Ferencváros  Önkormányzatának támogatását. 

 

Sipos Endre a Fővárosi Pedagógiai Intézet volt rajz és vizuális kultúra vezető tanácsadója 

kötetében a magyar festészet és grafikai műalkotás elemzését kívánja bemutatni. A kötet a 

közép- és felsőfokú tanulmányait folytató diákok számára, a műelemzés alapjainak 

elsajátítására készül. 



 

A fenti támogatások kifizetése az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési sor terhére lehetséges. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: dr. Gencsev Plámenné kérelme 

2. számú melléklet: Csutor Béla kérelme 

 

Budapest, 2018. május 18.  

 

 Kállay Gáborné 

 alpolgármester 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) sz. önkormányzati 

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

sora terhére ………,- Ft támogatást biztosít a Szia-Helló67 Egyesület részére a József 

Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak a horvátországi és 

szlovéniai  magyarlakta területekre szervezett  májusi osztálykirándulásához,  a  

magyar vonatkozású nevezetességek megtekintése, valamint a belépőjegyek 

megvásárlása  céljából. 

 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

2. az Önkormányzat  2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) sz. önkormányzati 

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

sora terhére ………,- Ft támogatást biztosít a Flaccus Kiadó Kft. részére Sipos Endre: 

„A festészeti műelemzés alapkérdései” című kötet kiadásához. 

 

Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

3. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-2. pontokban rögzített 

támogatások kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő:  döntést követő 30 nap 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 


