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Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-177/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2022. május 10-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Történelemtanárok Egylete támogatási kérelme 
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető - Humánszolgáltatási Iroda 
Halmai András irodavezető-helyettes - Humánszolgáltatási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra 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! 

 

Miklósi László, a Történelemtanárok Egylete elnöke 2022. április 26. napján kelt, jelen 

előterjesztés mellékletében szereplő kérelmével fordult Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata/Önkormányzat). 

 

A kérelem szerint a több mint 30 éve a szakma, a nagyközönség és a média által is figyelemmel 

kísért Történelemtanárok Országos Konferenciája a történelemtanárok egyetlen jelentős 

tradícióval rendelkező, éves tudományos tanácskozása, amelyet hagyományosan ősszel 

rendeznek meg. 

 

Miklósi László elnök úr kérelmében - a várható előadások és témák megjelölése mellett - rögzíti 

a Történelemtanárok 32. Országos Konferenciájának (a továbbiakban: Rendezvény) 

programtervét. 

 

A kérelemben leírtak szerint a komoly hagyományokkal rendelkező Rendezvény 

megszervezésének költségeit a szervezők a szűkös anyagi lehetőségeik miatt kizárólag 

támogatásból tudják megvalósítani, melynek teljes forrásigényét 2 és 3 millió forint közé 

becsülik, ehhez várják Ferencváros Önkormányzatának 500.000,- Ft összegű támogatását. 

 

A fenti támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet „Kulturális, oktatási, 

egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési előirányzatán. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Történelemtanárok Egylete a tavalyi évben a 

Történelemtanárok 31. Országos Konferenciájának megvalósításához az Önkormányzat által 

nyújtott 500.000,-Ft támogatással hiánytalanul elszámolt. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Budapest, 2022. május 4. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

 

Melléklet: Történelemtanárok Egyletének kérelme 

  



 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1) az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati 

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

költségvetési előirányzatának terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 

Történelemtanárok Egylete részére az Sz-……./2022. számú előterjesztés 

mellékletét képező kérelemben megjelölt Történelemtanárok 32. Országos 

Konferenciájának megvalósításának költségeire. 

 

Határidő: 2022. május 11.  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

2)  felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


