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ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2017. szeptember 06-i ülésére 
 
Tárgy: Interkulturális Központ támogatási kérelme  
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

dr.Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
  Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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.  

 



Ügyiratszám: Kp/26514/2017/IV. 

 

 

Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Az Interkulturális Központ (Szerbia, Novi Sad-Újvidék) elnöke, Mór Gábor kérelemmel fordult 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 

polgármesteréhez, hogy az általuk szervezett hagyományőrző programok megtartásához az 

Önkormányzat támogatását kérje. 

 

Az Interkulturális Központ (a továbbiakban: Központ) 2012. év elején alakult, tagsága és 

vezetősége már több fontos civil, ifjúsági és kulturális szervezet tevékenységében aktív szerepet 

vállalt. A Központ célja, hogy elősegítse és bővítse az ifjúság és a felnőttek kulturális jellegű 

szórakozásának, időtöltésének lehetőségeit, különböző népi kultúrák összekötését, kiemelten 

fontos feladatának tekintve a magyar kulturális örökség megőrzését, a magyar kultúra ápolását és 

bemutatását.  

 

Ennek szellemében Kulturális és hagyományőrző napok szervezését vállalták fel 4 vajdasági 

településen, négyszer két hétvégén, szeptembertől novemberig bezárólag. Településenként egy-

egy kirakodóvásár is megtekinthető lenne, ahol a magyar népi mesterségek szakemberei 

mutatnák be saját munkásságukat. A résztvevő gyermekek, fiatalok különböző kézműves 

foglalkozásokba is bekapcsolódhatnak. Az esti órákban magyar kulturális zenei és néptáncos 

kínálattal kedveskednének a lakosságnak. A rendezvényeket igyekeznek úgy összeállítani, hogy 

minden korosztály megtalálja a neki tetsző programot.  

A Központ terve a Kulturális és hagyományőrző napok alkalmával egy rövid ismeretterjesztő 

film készítése is, ami a későbbiekben televíziós dokumentumműsorként is szolgálna.  

A projekt költségvetése 800.000,- Ft, amihez Önkormányzatunk 200.000,- Ft összegű 

támogatását kérik. 

 

Az Interkulturális Központ által tartott kulturális és hagyományőrző napok sikeres 

lebonyolításához igényelt támogatási összeg a 3146. „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi 

feladatok” költségvetési soron rendelkezésre áll. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az Interkulturális Központ kérelme, illetve az előterjesztés 

alapján döntsön támogatásukról. 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

   Kállay Gáborné s.k. 

        alpolgármester 



 

Határozati javaslat 

 

A. változat 

 

1.  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy támogatja az Interkulturális Központot a Kulturális 

és hagyományőrző napok rendezvény megszervezése céljából ……………,- Ft összegben, a 

2017. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési sorának terhére. 

 

     Határidő:  2017. szeptember 06. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás 

kifizetéséhez szükséges intézkedés megtételéről. 

 

      Határidő: döntést követő 30 napon belül 

      Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

 

B. változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja az Interkulturális Központ kérelmét. 

 

    Határidő: 2017. szeptember 06. 

    Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

 



  
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 




