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a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

kulturális eseti kérelem elbírálására 

Tisztelt Bizottság! 

Az önkormányzat vezetése részére érkeznek eseti jellegű, kulturális témájú - elsősorban, de nem kizárólag 
rendezvények támogatásáról szóló - kérelmek. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(111.11) 
rendeletének 3.§ (1) bekezdése és a 6. §-a értelmében, a közművelődési feladatainak színvonalas ellátása 
érdekében az önkormányzat együttműködik a városi feladatokat is ellátó nem önkormányzati fenntartású 
kulturális intézményekkel, illetve civil szervezetekkel, továbbá támogatja az egyéb művelődési 

lehetőségeket, vagy művelődési formákat. 
A városi rendezvényeket szervező és egyéb kulturális célokat megvalósító szervezetek, személyek 
munkájának támogatásáról eseti kérelmeik alapján az illetékes szakbizottság - átruházott hatáskörben 
dönt. 
A mellékletben szereplő kérelem támogatásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul 
a város kulturális céljainak megvalósításához. 

Ssz. Kérelmező 

1. Aranymetszés 

Kulturális 

Egyesület 

N y 

Javaslat eseti kérelmek elbírálására 

Kérelem tárgya 

A „Művészasztal" című különleges 

irodalmi-színházi 

rendezvénysorozatuk 2018. április 

6.-i estjének megvalósításához 

kérnek támogatást. A 

„Művészasztal" célja, hogy a 

magyar írók, drámaírók színe-javát 

bemutassa Nyíregyházán. Az est 

két egységből áll. Az első részben a 

meghívott művésszel (Dragomán 

György) folytatnak beszélgetést egy 

megadott vezértéma mentén. A 

REGYHÁZA 

Korábbi 

támogatás, 

megjegyzés 

Kért Javasolt 

összeg tám./forrás Ft 

250.000 100.000 Ft,-
Ft. városi 

rendezvények, 

társadalmi 

ünnepek keret 

terhére. 



2. 
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POLGÁRMESTERI HIVATALA 

második rész a színpadi produkció, 

annak megmutatása, hogyan 

működik együtt az irodalom és a 

színház. Támogatást kérnek a 

közreműködő művészek 

tiszteletdíjára, útiköltség térítésre, 

a dramaturg tiszteletdíjára. 

Dr. Bene János 2019. november 1.-én lesz 150 éve 

történész annak, hogy megkezdődött 

Nyíregyházán az egykori magyar 

királyi honvédség ide helyezett 

alakulatainak (41. honvédzászlóalj 

és 15. huszárszázad) kiképzése és 

ezzel együtt a helyőrség története. 

A helyőrség történetéhez 

kapcsolódó kutatáshoz és 

tanulmány készítéséhez kér 

támogatást. A kutatandó anyag 

Budapesten a Hadtörténeti 

levéltárban és a Központi 

Irattárban található. (A felmerülő 

költségek: utazási költség, szállás 

költség, fénymásolási díj) 

KULTURÁLIS OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR L PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524-524/32.j 
E-MAIL: KULTUAAUS@NYIREGYHAZA.HU 

--- 200.000 Ft 200.000 Ft,-

városi 

rendezvények, 

társadalmi 

ünnepek keret 

terhére. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy az Aranymetszés Kulturális Egyesület „Művészasztal" című 

rendezvényének megvalósulását és Dr. Bene János történész kutatómunkáját a városi rendezvények, 

társadalmi ünnepek keret terhére, - a benyújtott kérelmek alapján - támogatni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. március 6. 
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Tisztelettel, 

R E G Y H Á Z A 

~~~ 
Doka Diána 

osztályvezető 

WWW.NY!REGYHAZA.HU 
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Határozat - tervezet 

KULTURÁLIS OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +3& 42 524-524/323 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

A Bizottság 

KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 
/2018. (Ill. ) számú 

határozata 

kulturális eseti kérelmek elbírálásáról 

a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati 

rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: 

az előterjesztést megtárgyalta és az Aranymetszés Kulturális Egyesület által szervezett „Művészasztal" című 

rendezvényének megvalósulását a városi rendezvények, társadalmi ünnepek keret terhére 100.000 

forinttal; Dr. Bene János történész kutatómunkáját a városi rendezvények, társadalmi ünnepek keret 

terhére 200.000 forinttal támogatja. 

Nyíregyháza, 2018. március „ ... " 

A határozatról értesülnek: 

1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 
2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 
3./ Irattár 

N y R E G Y H Á Z A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 

WWW.NYIREGVHAZA.HU 


