
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-24/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2021. július 22- i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Pályázatok megvalósítási és elszámolási határidejére vonatkozó 

módosítási kérelmek 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Humánszolgáltatási Iroda  
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáriné  
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, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

 

1.  Holnap Kiadó Kft. kérelme 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Egyházügyi 

és Nemzetiségi Bizottságának KOEN 57/2020. (VII.29.) számú határozata 1.20. pontja 

alapján 2020. október 7. napján támogatási szerződés került megkötésre a Holnap Kiadó Kft.-

vel (a továbbiakban: Kiadó) „Pecz Samu építész monográfiájának kiadása – Az építészet 

mesterei c. sorozatban!” pályázati program megvalósítására 2020. június 1. és 2021. február 

28. között. 

 

Kiadó 2021. június 28-án, a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében csatolt kérelmet 

nyújtotta be, melyben kérelmezi a támogatási szerződésben meghatározott határnapok 

módosítását, mivel a kialakult járványügyi helyzetben pályázati programját nem tudta 

megvalósítani. 

 

Kiadó szeretné tervezett könyvkiadását 2021. augusztus 31. napjáig megvalósítani, így kérik a 

támogatási szerződés felhasználási idejének 2021. augusztus 31. napjára, elszámolási idejének 

2021. szeptember 30. napjára történő módosítását. 

 

 

2. IF Kft. kérelme 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Egyházügyi 

és Nemzetiségi Bizottságának KOEN 57/2020. (VII.29.) számú határozata 1.21. pontja 

alapján 2020. november 25. napján támogatási szerződés került megkötésre az IF 

Vendéglátóipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel (a továbbiakban IF Kft.) „Kulturális 

pályázat fiatal tehetségek számára koncert szervezésére” pályázati programra 2020. április 1. 

és 2021. április 15. között. 

 

Az IF Kft. 2021. június 6-án a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében csatolt kérelmet 

nyújtotta be, melyben kérelmezi a támogatási szerződésben meghatározott határnapok 

módosítását, mivel a kialakult járványügyi helyzetben rendezvényeiket nem tudták 

megtartani. 

 

Az IF Kft. szeretné ezen rendezvényeket 2021. december 31-ig teljesíteni, ezért kérik a 

támogatási szerződés felhasználási idejének 2021. december 31. napjára, elszámolási idejének 

2022. január 31. napjára történő módosítását.  

 

3. Bartók Néptáncegyesület kérelme 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Egyházügyi 

és Nemzetiségi Bizottságának KOEN 57/2020. (VII.29.) számú határozata 1.6. pontja alapján 

2020. december 14. napján támogatási szerződés került megkötésre a Bartók 

Néptáncegyesülettel (a továbbiakban Néptáncegyesület) „Bartók Néptáncegyesület 



2020/2021-es évad szakmai és közösségi programjainak megvalósítása Ferencvárosban” 

pályázati programra 2020. április 1. és 2021. április 15. között. 

 

A Néptáncegyesület 2021. július 2-án a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében csatolt 

kérelmet nyújtotta be melyben kérelmezi a támogatási szerződésben meghatározott 

határnapok módosítását, mivel a kialakult járványügyi helyzetben szakmai programját nem 

tudta megtartani. 

 

A Néptáncegyesület szeretné ezen rendezvényeket 2021. december 31-ig teljesíteni, ezért 

kérik a támogatási szerződés felhasználási idejének 2021. december 31. napjára, elszámolási 

idejének 2022. január 31. napjára történő módosítását.  

 

 

Kérem a fenti kérelmekkel kapcsolatos döntés meghozatalát. 

 

Budapest, 2021. július 19. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k.  

 alpolgármester 

 

Mellékletek: 

 

1. Holnap Kiadó Kft. kérelme 

2. IF Vendéglátóipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kérelme 

3. Bartók Néptáncegyesület kérelme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslatok 

 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy az 57/2020. (VII.29.) számú 

határozat 1.20. pontja alapján a Holnap Kiadó Kft-vel, 2020. október 7. napján kötött 

támogatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. augusztus 

31. napjára, míg a szakmai beszámoló benyújtásának határnapját 2021. szeptember 30. 

napjára módosítja, egyben felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy az 57/2020. (VII.29.) számú 

határozat 1.21. pontja alapján az IF Vendéglátóipari, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft.-vel 2020. november 25. napján kötött támogatási szerződésben szereplő 

felhasználási időszak határnapját 2021. december 31. napjára, míg a szakmai 

beszámoló benyújtásának határnapját 2022. január 31. napjára módosítja, egyben 

felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy az 57/2020. (VII.29.) számú 

határozat 1.6. pontja alapján a Bartók Néptáncegyesülettel 2020. december 14. napján 

kötött támogatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. 

december 31. napjára, míg a szakmai beszámoló benyújtásának határnapját 2022. 

január 31. napjára módosítja, egyben felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 


