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Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné dr. Alföldi  Marianna 
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 Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat és a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület az 

alábbi kérelmekkel kereste meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a 

továbbiakban Önkormányzat) 

 

I. 

Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Az általa benyújtott pályázata nyomán a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a Kulturális, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság KEN 34/2018. (IV.25.) számú döntése szerint 600.000,- Ft 

támogatásban részesült, melynek célja „Nagymama meséi – ukrán népmese tábor” pályázati program 

megvalósítása. 

 

A pályázati támogatás tervezett felhasználási időszaka: 2018. szeptember 28. – és 2018. október 01.  

 

A Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Olasz-Hartyányi Nikoletta arra kéri a 

Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot, hogy járuljon hozzá a tervezett program 

eltérő időpontban történő megtartásához, vagyis a pályázati program megvalósításának 2018. 

november 16. - november 18. közötti időre történő módosításához. Elnök asszony a kérelmében leírja, 

hogy 2018. szeptember 28-30. napja között ünnepli a Magyarországi Ukrán Görögkatolikus Egyház a 

10 éves működését. Az ünnepre Ukrajnából érkező delegáció tagjai szinte kivétel nélkül hivatalosak a 

„Nagymama meséi –ukrán népmese tábor” pályázati programra is, így a két program ütközése miatt 

indokolt egy másik időpont jóváhagyása. 

 

II. 

Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület 

 

A Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke, Farkasné Balogh 

Marianna levelében leírja, hogy az Önkormányzat az általa kulturális tevékenység támogatására kiírt 

2018. évi pályázaton a KEN 31/2018. (IV.25.) számú határozatában 400.000,- Ft támogatásban 

részesítette az Egyesület „Szent Iván éj” a Ferencvárosban – kulturális és művészeti program a nyár 

leghosszabb napján” című pályázati programját. Az Egyesület elnöke 2018. június 4. napján 

kérelmezte, hogy a nyertes pályázatának felhasználása ideje a 2018. szeptember 29. napján tartott 

„Ferencvárosi mesenap” elnevezésű programon való részvételre módosuljon, amit a KEN 56/2018. 

(VI.20.) számú határozatával támogatott. A támogatási szerződés 2018. július 31. napján aláírásra 

került, mely szerint a támogatás plakátok, szórólapok, egyéb hirdetések, továbbá a rendezvény 

hangosítási és technikai költségeinek biztosítására használható fel. Mivel azonban az Egyesület a 

„Ferencvárosi mesenap” program megvalósításhoz csatlakozik, ahol a rendezvény szervezői 

gondoskodnak a technikai feltételek biztosításról – világítás, hangosítás, stb. – azok költségei így nem 

az Egyesületet terhelik. 

 

Az egyesület elnöke levelében kéri a Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot, 

járuljon hozzá, hogy az Egyesület a rendezvényen fellépő művészek tiszteletdíjára tudja fordítani a 

támogatást, – a felhasználás módján kívül – egyebekben a benyújtott kérelem szerinti változatlan 

feltételekkel.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott kérelmek külön pénzügyi források bevonását, 

illetve a kérelmezőkkel jelenleg hatályban lévő támogatási szerződések módosítását nem igénylik. 



Fentiek, valamint a mellékelt kérelmek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hozza meg döntését a 

támogatási kérelmek ügyében. 

 

Budapest, 2018. szeptember 13. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

2. számú melléklet: Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület kérelme 

 



I.A 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat számára 

nyújtott támogatás felhasználási időpontjának 2018. november 16. - november 18. közötti időszakra 

történő módosításához, egyebekben a benyújtott pályázat szerinti változatlan feltételekkel. 

 

Határidő: 2018. szeptember 19. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

I.B 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét. 

 

Határidő: 2018. szeptember 19. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

II.A 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesületnek nyújtott 

támogatás tiszteletdíjra történő felhasználásához, egyebekben a benyújtott pályázat szerinti változatlan 

feltételekkel. 

 

Határidő: 2018. szeptember 19. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

II.B 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület kérelmét. 

 

Határidő: 2018. szeptember 19. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

 

 


