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A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 

igen X 
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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

A Bioenergetic Kiadó Kft., a Rákóczi Szövetség, továbbá a Vajdasági Ifjúsági Fórum az 

alábbi kérelmekkel keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát 

(a továbbiakban: Önkormányzat). 

 

I. 

Bioenergetic Kiadó Kft. 

 

Schneider Gábor a Bioenergetic Kiadó Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője 2019. január 8. 

napján kelt, jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező levelében kérte az Önkormányzat 

támogatását.  

 

A Kft. által leírtak szerint Kopeczky Lajos életmű ihletésű könyvének kiadása céljából kéri az 

Önkormányzat támogatását. A Kft. Kopeczky Lajos nyugalmazott sportriporter életrajzi 

művének kiadásával Ferencváros múltjának, kultúrtörténeti értékeinek kíván emléket állítani. 

A könyvben szereplő történetek Ferencváros múltjához szorosan kapcsolódnak. 

 

A kérelem szerint a Kft. a támogatási összeget a kérelemben ismertetett könyv kiadási 

költségeire szeretné felhasználni. A megjelentetni kívánt könyv tervezett költségvetése: 

1.200.000,- Ft. 

 

II. 

Rákóczi Szövetség 

 

Dr. Halzl József a Rákóczi Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) tiszteletbeli elnöke, 

valamint Csáky Csongor a Szövetség elnöke 2019. január 22. napján kelt, jelen előterjesztés 

2. sz. mellékletét képező levelükben kérték az Önkormányzat támogatását. 

 

Mint ahogy azt kérelmükben is megfogalmazták, a Szövetség a kárpát-medencei magyarság 

szülőföldön maradása érdekében folytat munkát. 

 

A Szövetség a magyar identitás megőrzését feladatának tekintve, a határon túli magyar 

anyanyelvű gyermekek és családjuk számára „Beiratkozási Ösztöndíj” keretein belül a 

gyermekek magyar tannyelvű iskolába íratásához anyagi támogatást nyújt. 

 

A Beiratkozási Ösztöndíjat 2018 őszén 7 025 határon túli első osztályos magyar diáknak 

adták át. 

 

A kérelemben a Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Program támogatását kéri az 

Önkormányzattól. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Szövetség a 2018. évben 100.000,- Ft 

önkormányzati támogatásban részesült a Beiratkozási Program kapcsán. 



III. 

Vajdasági Ifjúsági Fórum 

 

Csikós Tibor a Vajdasági Ifjúsági Fórum (a továbbiakban: VIFÓ) elnöke 2018. december 24. 

napján kelt, jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező levelében kérte az Önkormányzat 

támogatását a 2019. július 9–14. között megrendezésre kerülő XVII. Vajdasági 

Szabadegyetem programjainak megtartásához. 

 

A Vajdasági Szabadegyetem közéleti jelentősége mellett a Kárpát-medencében tanuló 

vajdasági magyar egyetemisták és főiskolai hallgatók legfőbb értelmiségi- és szellemi 

szakmai műhelyévé vált. 

 

A 2019. évi rendezvényen kiemelt hangsúlyt kapnak azok a kérdések, melyek a középiskola 

végén vagy az egyetemi évek alatt megfogalmazódnak a fiatalságban saját jövőképét illetően. 

Az előadások és műhelymunkák fókuszában olyan eszközök állnak, melyek felhasználásával 

boldogabb, sikeresebb életet tudnak elérni. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a VIFÓ a 2017. évben 150.000,- Ft önkormányzati 

támogatásban részesült a XV. Vajdasági Szabadegyetem programjainak megtartása céljából. 

 

A fentiekben részletezett támogatások megvalósításához szükséges fedezetet az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetése biztosítja.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Bioenergetic Kiadó Kft. kérelme és Kopeczky Lajos ismertetője 

2. sz. melléklet: Rákóczi Szövetség kérelme 

3. sz. melléklet: Vajdasági Ifjúsági Fórum kérelme 

 

Budapest, 2019. február 13. 

 

 Kállay Gáborné s. k. 

 alpolgármester 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1./ a Bioenergetic Kiadó Kft. részére …… Ft támogatást nyújt az Sz-…/2019. számú 

előterjesztés 1. számú mellékletét képező kérelemben meghatározott, Kopeczky  Lajos 

életmű ihletésű könyvének megjelentetésére az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 

terhére. 

 

Határidő: 2019. február 20. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2./ a Rákóczi Szövetség részére … Ft támogatást nyújt az Sz-…/2019. számú előterjesztés 

2. számú mellékletét képező kérelemben meghatározott Magyar Iskolaválasztási 

Program támogatására az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 

 

Határidő: 2019. február 20. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3./ a Vajdasági Ifjúsági Fórum részére … Ft támogatást nyújt az Sz-…/2019. számú 

előterjesztés 3. számú mellékletét képező kérelemben meghatározott XVII. Vajdasági 

Szabadegyetem programjainak támogatására az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 

terhére. 

 

Határidő: 2019. február 20. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

4./  felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-3. pontokban szereplő 

támogatások kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. 

 

Határidő:  döntést követő 60 napon belül 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 


