
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

     Iktató szám: 44/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. szeptember 9-i ülésére 

 
Tárgy:  Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány támogatási kérelme 
 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
   
Készítette:  Humánszolgáltatási Iroda 
     

Előzetesen tárgyalja: 
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2021. szeptember 08. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

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 Képviselő-testület! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 

értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás 

átvétele és átadása. Fentiekre tekintettel az alapítványi formában működő Eötvös Károly Intézet 

(a továbbiakban: Intézet) elnöke, Majtényi László által benyújtott kérelem kapcsán szükséges a 

Képviselő-testület döntése. 

 

Az Intézet elnöke kérelmében leírja, hogy „Legyen Köztársaság!” néven a 2012. évtől 

szervezik meg közéleti-kulturális fesztiváljukat, mely a 2020. évben a járványhelyzet miatt 

elmaradt. A 2021. évre tervezett eseményen a „roma-magyar együttélés és történelmi 

összetartozás” témáját kívánják feldolgozni, melyben Ferencváros Önkormányzata aktív 

részvételére számítanak. 

 

Fentiek mellett kérik, hogy Ferencváros Önkormányzata 1.000.000,- Ft összeggel támogassa a 

rendezvény lebonyolítását.  

 

A kérelmet a 2021. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi 

feladatok” költségvetési sora terhére javaslom támogatni. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

Budapest, 2021. szeptember 2. 
 

 

 

  Baranyi Krisztina h. 

  polgármester 

                                                                                   Reiner Roland s.k. 

                                                                                   alpolgármester 

 

Melléklet: Támogatási kérelem 



Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

 

1.) a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 

2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és 

Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel 

magához vonja, és a költségvetési sor terhére … … Ft összegben támogatja az Eötvös 

Károly Közpolitikai Alapítvány „Legyen Köztársaság!” című rendezvényének 

megszervezését. 

 

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 1 pontban szereplő támogatás 

kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


