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     Iktató szám: Sz-392/2016. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2016. szeptember 14-i ülésére 
 
Tárgy:  Magánszemély támogatásának elszámolása 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

 
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.  

 

 

 

 



 

Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Turós Eszter és Kiss Julianna a Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (a 

továbbiakban: Művészeti Iskola) zongoratanárai 2016. április 20. napján kérelemmel 

fordultak Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához. 

 

A magas színvonalú munkájuk elismeréseként számos kitüntetésben részesült pedagógusok 

szakmai fejlődésük, valamint Magyarország és a kerület ismertségének és elismertségének 

érdekében az idei év tavaszán két négykezes kamaraversenyen, a 4th International Piano 

Competition „Cittá di San Doná di Piave”, valamint a Grand Prize Virtuoso Competition 

Salzburg nevű kamaraversenyeken szerettek volna részt venni, viszont a költségekre a 

szükséges fedezet nem állt a rendelkezésükre. A kérelem alapján a Tisztelt Bizottság a KEN 

25/2016. (IV. 27.) számú határozatával bruttó 235.294,- Ft (nettó 200.000,-Ft) támogatásban 

részesítette a kérelmezőket. 

 

A kérelmezők 2016. május 11. napján újabb kérelmet nyújtottak be, mely szerint – családi 

okok miatt – a fent nevezett versenyekre nem tudtak felkészülni, viszont szakmai fejlődésük 

érdekében egy másik rendezvényen, a 4th International Piano Competition Ischia, Italy nevű 

kamaraversenyen szerettek volna részt venni. Kérelmüket a Tisztelt Bizottság a KEN 

39/2016. (V. 18.) számú határozatában változatlan összegben támogatta. 

 

2016. augusztus 10. napján Turós Eszter benyújtotta elszámolását, egyben tájékoztatott, hogy  

az utazás napján beállt tragikus családi halálesemény miatt nem volt módjuk és lehetőségük 

részt venni a kamaraversenyen. A támogatási összegből a nevezési díjra, valamint a 

repülőjegyre felhasznált összeg mértéke 78.017-Ft, mely a Pénzügyi, valamint a 

Humánszolgáltatási Iroda álláspontja szerint szerződésszerűen került felhasználásra. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Budapest, 2016. szeptember 6. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1.  a KEN 25/2016. (IV. 27.) számú, valamint a KEN 39/2016. (V. 18.) számú 

határozatokkal bruttó 235.294,-Ft támogatásban részesített Turós Eszter és Kiss Julianna 

beszámolóját 78.017,-Ft összegben elfogadja. 

 

Határidő: 2016. szeptember 14. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

2. felkéri Polgármester Urat, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a fel nem használt 

támogatási összeg visszafizetése érdekében.  

 

Határidő: 2016. október 14. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


