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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! 

 

Farkasné Balogh Marianna a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület (továbbiakban 

Egyesület) elnöke 2018. június 5. napján kelt, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

levelében kérelemmel fordul Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához 

(a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbiak szerint.  

 

A kérelemben leírtak szerint Farkasné Balogh Marianna tájékoztatást ad arról, hogy az 

Egyesület az Önkormányzat által 2018. évi kulturális tevékenység támogatására kiírt 

pályázatán 400.000,- Ft összegű támogatást nyert a „Szent Iván éj a Ferencvárosban – 

kulturális és művészeti program a nyár leghosszabb napján” pályázati program 

megvalósítására. Az Egyesület a támogatás összegéből nem tudja megvalósítani a tervezett 

programot. Az Egyesület elnöke kérelmében előadja, hogy a megítélt támogatási összeg 

erejéig csatlakozni kíván a 2018. szeptember 29. napján a Kerekerdő parkban megrendezésre 

kerülő Ferencvárosi Mesenap c. rendezvényhez, melyen biztosítani kívánják a fellépő 

művészeket. 
 

A pályázati felhívás értelmében az elnyert támogatás 2018. április 1. és 2019. április 15. 

között kerülhet felhasználásra, a Ferencvárosi Mesenap című rendezvény időpontja a 

pályázati felhívás szerinti felhasználási időszakra esik. 

 

Az Egyesület elnöke kéri a Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot, hogy 

járuljon hozzá a tervezett program módosított időpontban történő megtartásához, és a pályázat 

felhasználási idejének 2018. szeptember 1. és 2018. október 31. közötti időre történő 

módosításához. 

 

Az Egyesülettel a pályázati támogatási szerződés aláírására nem került sor, a támogatáshoz 

szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2017. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális 

tevékenység támogatása” költségvetési során. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület kérelme, 

 

Budapest, 2018. június 15. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 



 

„A” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy hogy hozzájárul a 2018. évi kulturális tevékenység 

támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Sziromnyi Művészeti és Oktatási 

Egyesület kérelméhez, a „Ferencvárosi Mesenap” rendezvényhez való csatlakozásához, 

továbbá a támogatás felhasználási időpontjának 2018. szeptember 1. és 2018. október 31. 

történő módosításához.  

 

 

Határidő: 2018. június 20. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

2./ Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Sziromnyi Művészeti és Oktatási 

Egyesület Sz- …/2018. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt kérelméhez. 

 

 

Határidő: 2018. június  20. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 


