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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! 

 

A Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia, továbbá a Könyvszolgálat Kulturális 

Egyesület az alábbi kérelmekkel keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat). 

 

I. Budapest- Ferencváros – Assisi Szent Ferenc Főplébánia 

 

Szabon Gábor plébános úr a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia (a továbbiakban: 

Plébánia) plébánosa 2018. szeptember 14. napján kelt, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

levelében fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: 

Önkormányzat). 

 

A kérelemben leírtak szerint a plébánia a „Miatyánk Hete” alkalmából megtartott koncertek 

támogatása céljából kérte az Önkormányzat segítségét. A program részét képezte a Tomkins 

énekegyüttes, továbbá Borbély Mihály jazz – improvizációs koncertje, melyek megtartására a felújítás 

alatt lévő templomban került sor 2018. szeptember 30. illetve október 14. napján. 

 

A rendezvények megtartása 300.000,- Ft-ba került, mely összeg kifizetése nagy megterhelést jelent a 

Plébánia számára, különös tekintettel a párhuzamosan folyó felújítási munkákra. Szabon Gábor 

plébános ezért tisztelettel kéri az Önkormányzat támogatását a kérelemben leírt összegben.  

 

A Plébánia támogatásához szükséges fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2018. évi 

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

 

II. Könyvszolgálat Kulturális Egyesület 

 

Veress Katalin Noémi, a Könyvszolgálat Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke, a 

jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező levelében támogatási kérelemmel fordult Ferencváros 

Önkormányzatához. 

 

Az Egyesület célja az alacsony jövedelmű emberek és a diákság (könyvet ritkán forgató y-generáció) 

ellátása minőségi szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvekkel a könyvesbolti ár jelentős töredékéért,  

300,- Ft-os egységáron.  

Erre szolgál megoldásként az Egyesület által Erdélyből hozott, és saját fejlesztéssel átalakított, magyar 

kuriózumnak számító, társzekereken történő könyvterjesztés. Budapesten 4, vidéken 5 könyves szekér 

működik nagy sikerrel, programjuk iránt a határon túl is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik. 

Az Egyesület egy ferencvárosi könyves szekér felépítésében kéri Önkormányzatunk anyagi 

támogatását, felkínálva egy fiatalokat és időseket támogató olvasási program felállításának 

lehetőségét. 

 

A fenti támogatás folyósítására az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 3421. 

számú „Kulturális koncepció” költségvetési sorának terhére van lehetőség. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 

 

Budapest, 2018. november 15. 

 

 Kállay Gáborné s. k. 

 alpolgármester 
Mellékletek: 

 

Melléklet:  
1. sz. melléklet: Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia kérelme 

2. sz. melléklet: Könyvszolgálat Kulturális Egyesület kérelme 



 

Határozati javaslat 

 

 

 

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

Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1./ a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia részére … Ft támogatást nyújt az Sz-

…/2018. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvények 

megrendezésének utólagos támogatása céljából a 2018. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, 

Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére. 

 

Határidő: 2018. november 21. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

   

2./ a Könyvszolgálat Kulturális Egyesület részére … Ft támogatást nyújt az Sz-…/2018. számú 

előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott ferencvárosi könyves szekér 

felépítésének céljából a 2018. évi költségvetés 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sora 

terhére. 

 

Határidő: 2018. november 21. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3./ felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges támogatási 

szerződések megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


