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      Iktató szám: Sz-168/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2021. december 8-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme 
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    dr. Kelemen Miklós Sándor - Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Molárovits-Gyöngyösi Timea 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! 

 

dr. Gencsev Plámenné, a Szia-Helló67 Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke 

kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához 

(továbbiakban: Önkormányzat.). 

 

A kérelmében leírtak szerint Lantos Mihály „Lépéselőny” tanulás módszertani tanfolyam 

megvalósítása érdekében kéri az Önkormányzat segítségét. A programon a diákok 

életkoruknak megfelelő, sikeres tanulási módszerekkel ismerkednek meg, melynek 

segítségével ki tudják alakítani saját tanulási stratégiájukat. A program hozzá segíti a diákokat 

a minél gyorsabb és hatékonyabb olvasás elsajátításhoz, a megtanulandó tananyagok minél 

könnyebb megtanulásához. 

 

A tanfolyamra az Egyesület a Budapest IX. kerületi József Attila Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 5-8. évfolyamos diákjai közül 30 tanulót delegálna. A 

tanfolyamon a delegált diákok új tanulás módszertani programon sajátíthatják el tanulásukat 

segítő stratégiákat. A program megvalósításának költsége 200.000,- Ft. 

 

A fenti támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati Kulturális, oktatási, egyházügyi és 

Nemzetiségi feladatok” költségvetési előirányzatán. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

 

Budapest, 2021. november 30. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

 

Melléklet: Szia-Helló 67 Egyesület kérelme 

  



„A” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati 

rendelet 3146. számú „Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési előirányzatának terhére 200.000,- Ft támogatást nyújt a Szia-Helló 67 

Egyesület részére, az Sz-…/2021. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 

kérelemben megjelölt „Lantos Mihály: Lépéselőny tanulás módszertani program” 

költségeire és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

„B” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Szia-Helló 67 

Egyesület kérelmét „Lantos Mihály Lépéselőny tanulás módszertani program” megvalósítási 

költségeit. 

 

Határidő: 2021. december 8. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

 

 

 

 

 


