
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

     Iktató szám: Sz-418/2018. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2018. október 24-i ülésére 
 
Tárgy:  Bartók Néptáncegyesület kérelme 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
                                                dr. Kelemen Miklós,  Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné 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 Bartók Néptáncegyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke, Teszáry Miklós az előterjesztés 

mellékletét képező levelében kereste meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát 

(a továbbiakban: Önkormányzat). 

 

Az Egyesület elnöke kérelmében leírja, hogy az Önkormányzat 250.000,- Ft támogatásban részesítette 

az Egyesület „Nyári népművészeti tábor ferencvárosi iskolás gyermekek számára” című pályázati 

programját. Az Egyesület elnöke 2018. október 12. napján kelt levelében jelzi, hogy a támogatott 

programot más forrásból valósították meg. Levelében kifejti, hogy az általuk benyújtott pályázati 

dokumentációban megjelölték az Egyesület 60. évfordulójára készített jubileumi programjukat is, 

melyet 2018. október 27. napján a Ferencvárosi Művelődési Központban kívánnak megrendezni. 

 

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

kerülhet felhasználásra, így a Bartók60 jubileumi program a pályázati felhívás szerinti felhasználási 

időszakra esik. 

 

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

járuljon hozzá a pályázaton elnyert támogatás tervezett jubileumi program megvalósítására való 

felhasználásához, továbbá a pályázat felhasználási idejének 2018. október 25. és 2018. november 30. 

közötti időre történő módosításához. 

 

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

szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2018. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenység 

támogatása” költségvetési soron. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott kérelem külön 

pénzügyi források bevonását nem igényli. 

 

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

kérelem ügyében. 

 

Budapest, 2018. október 17. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

Melléklet: Bartók Néptáncegyesület kérelme   



„A” 

Határozati javaslat 

 

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

Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Bartók Néptáncegyesület vonatkozásában a KEN 31/2018. 

(IV.25.) sz. határozattal nyújtott támogatás „Bartók60 Jubileumi program” céljára – 2018. október 25. 

és 2018. november 30. közötti időszakban – történő felhasználásához, egyben a KEN 31/2018. 

(IV.25.) sz. határozat 5. pontjában levő táblázat 20. sorszámú sorát az alábbiak szerint módosítja: 

 

20. Bartók Néptáncegyesület „Bartók60 Jubileumi program” 250.000,- Ft 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

„B” 

Határozati javaslat 

 

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

Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Bartók Néptáncegyesület kérelmét. 

 

Határidő: 2018. október 24.  

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 


