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ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2022. december 7-i rendes ülésére 

 
 

Tárgy:  Szinetár Dóra Veronika kérelme 
 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna, alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja: -   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által meghirdetett 2022. évi „a 

kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy 

kiemelt közterületen” c. pályázaton Szinetár Dóra Veronika egyéni vállalkozó, a KOEN 

51/2022. (V.10.) számú határozata alapján 780.000,- Ft pályázati támogatásban részesült 

„Púder bárszínházban tartandó rendhagyó irodalomórák tartása középiskolásoknak, szociálisan 

hátrányos helyzetű fiatalok részére 6 alkalommal” pályázati program megvalósítására. 

A támogatási összeg átadására vonatkozó támogatási szerződés 2022. július 8. napján 

megkötésre és a támogatási összeg átutalásra került. 

A támogatási szerződésben a támogatási összeg felhasználásának ideje 2022. augusztus 1. és 

2023. március 31. napja közötti időszakban került meghatározásra. 

Szinetár Dóra Veronika 2022. október 04. napján kérelmet nyújtott be és a támogatási szerződés 

módosítását indítványozta. 

Kérelmében előadta, hogy: 

- a KATA törvény változása okán 2022. szeptember 1. napjával megszüntette egyéni 

vállalkozását, így a támogatási szerződésben foglaltakat nem tudja teljesíteni, 

- a pályázati programjának megvalósítását megkezdte, 

- a megszüntetett egyéni vállalkozása helyett a Propeller Team Művészeti és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbá: Kft.) vállalná át a teljes 

pályázati program megvalósítását,  

- kérelmének jóváhagyása esetén a 780.000 Ft támogatási összeget maradéktalanul 

átutalja a Kft. részére a pályázati program megvalósítása érdekében. 

 

Szinetár Dóra Veronika kéri a tisztelt Bizottságot, hogy járuljon hozzá az átruházási szerződés 

megkötéséhez, mely alapján a pályázati program teljes mértékben megvalósulhatna. 

 

A kérelem elfogadásának nincs költségvetési vonzata.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Budapest, 2022. november 29. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 



 

 

Mellékletek:  

1. Szinetár Dóra Veronika támogatott kérelme és nyilatkozatai 

2. Propeller Team Művészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság pályázati 

program átvállaló nyilatkozata  

3. Átruházási szerződés  

4. Szinetár Dóra Veronika támogatási szerződése 

  



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, 

Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a KOEN 51/2022. 

(V.10.) számú határozata alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

és Szinetár Dóra Veronika egyéni vállalkozó között 2022. július 8. napján megkötött támogatási 

szerződés átruházásához és a Propeller Team Művészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság szerződésbe történő belépéséhez, valamint felkéri a polgármestert a …/2022. sz. 

előterjesztés melléklete szerinti szerződéstervezet – szükség esetén annak érdemét nem érintő 

változtatások megtételét követő – aláírására. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


