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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. 

1. 

Kérelmező 

Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi 

Könyvtár 

Javaslat eseti kérelmek elbírálására 

Kérelem tárgya 

A Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár 2018. június 7-9. 

között szervezi meg a 89. Ünnepi 

Könyvhét és 17. 

Gyermekkönyvnapok 

rendezvényeit, melyek az országos 

Ünnepi Könyvhét programjaihoz 

kapcsolódnak. A rendezvény célja 

a város kulturális életének 

színesítése újszerű 

megközelítésben, 

olvasásnépszerűsítő programok, 

író-olvasó találkozók, dedikálások 

megs·zervezeséver·J\tárffoga as 

Korábbi 

támogatás, 

megjegyzés 
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Kért 

összeg 

Javasolt 

tám./forrás Ft 

600.000 Ft 550.000 Ft,

városi 

rendezvények, 

társadalmi 

ünnepek keret 

terhére. 
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város főterére történő 

kitelepüléshez szükséges technikai 

feltételek biztosítására valamint a 

meghívott írók, költők, előadók, 

zenészek, közreműködők 

tiszteletdíjára, a dekoráció, 

attrakciók szakmai anyagköltségére 

használnák fel. 

2. Igrice Néptánc 2018 évben immár 32. alkalommal -- 250.000 250.000 Ft,-

Együttes kerül megrendezésre Nyíregyházán Ft. városi 

Közhasznú a 800-1000 gyermeket rendezvények, 

Egyesület megmozgató, egész megyét társadalmi 

felölelő Pulyabál Gyermek és ünnepek keret 

Ifjúsági Néptánc Fesztivál. Az terhére. 

egyesület támogatást kér a 

műsorvezető, zsűri tiszteletdíjára, 

videofelvétel elkészíttetésének és a 

ajándéktárgyak megvételéhez. 

3. Burattino Az Egyesület évadonként 8-10 új -- 200.000 200.000 Ft,-

Bábszínház bábdarabot állít színpadra. Az idei Ft. városi 

Egyesület évadban még két mesét r~ndezvények, 

szeretnének színpadra állítani. társadalmi 

Támogatást kérnek segédanyagok ünnepek keret 

vásárlására, díszlet, háttérfüggöny terhére. 

és kellékek készítésének 

költségéhez. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár „89. Ünnepi Könyvhét és 

17. Gyermekkönyvnapok" című rendezvényének, az Igrice Néptánc Együttes Közhasznú Egyesület „Pulyabál 

Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál„ megvalósulását és a Burattino Bábszínház Egyesület két új 

darabjának színpadra állítását a városi rendezvények, társadalmi ünnepek keret terhére,- a benyújtott 

kérelmek alapján - támogatni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. április 12. 

Tisztelettel, 

Doka Diána 

osztályvezető 
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 
/2018. (IV. ) 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 a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár „89. Ünnepi Könyvhét és 

17. Gyermekkönyvnapok" című rendezvényének megvalósulását a városi rendezvények, társadalmi 

ünnepek keret terhére 550.000 forinttal; az Igrice Néptánc Együttes Közhasznú Egyesület „Pulyabál 

Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál" című rendezvényének megvalósulását a városi rendezvények, 

társadalmi ünnepek keret terhére 250.000 forinttal; a Burattino Bábszínház Egyesületet a városi 

rendezvények, társadalmi ünnepek keret terhére 200.000 forinttal támogatja. 

Nyíregyháza, 2018. április „„." 

A határozatról értesülnek: 

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

NYÍREGYHÁZA 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 

WW\ól.NYIREGYHAZA.HU 
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Tisztelt Alpolgármester Úr! LSZ.: 1\s:::_\A'1, -~~J__<?·-t=- ( 2,0,'1' <f' 

Alulírott Kerekes János, a Burattinó Bábszínház Közhasznú Egyesület 
képviselője egy kéréssel fordulok Önhöz. 

Bábszínházunk évadonként 8-10 új bábdarabot állít színpadra (2017-ben 253 
előadásunk volt). Ezek között szerepelnek állatmesék, magyar népmesék és 
klasszikus mesék is. Mindig készítünk aktuális ünnepekkel kapcsolatos mesét is 
(Farsang, Húsvét, Mikulás, Karácsony). 

Az idei évadban még két mesét szeretnénk színpadra állítani. (A másodikat 
éppen a gyereknapi ünnepségre). Sajnos ilyenkor télen, mivel kevesebb a 
meghívásunk, annál kevesebb bevételre is számíthatunk. Ahhoz, hogy a 
hátralévő két előadást gond nélkül színpadra tudjuk állítani, anyagi segítségre 
van szükségünk. Az összegből fóleg segédanyagokat vásárolnánk, amiből új 
díszletet, háttérfüggönyt és kellékeket készítenénk. Mivel bábszínházunk csak a 
belépődijakból gazdálkodik, más anyagi forrásunk nincs, ezért kérnénk 
Alpolgármester Úr segítségét, hogy évadunkat problémamentesen be tudjuk 
fejezni. 

Reméljük, hogy kérésünk meghallgatásra talál. 
Köszönjük, hogy Alpolgármester Úr időt szánt levelünk elolvasására! 

Üdvözlettel, 
a Burattinó Bábszínház Társulata. 

Nyíregyháza, 2018. 03. 19. 



IGRICE NÉPTÁNCEGYÜTTES 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Dr. Ulrich Attila részére 

Web: www.igrice.hu 
Email: info@igrice.hu 

Tel: 70 / 315-9450 
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Immár 32. alkalommal kerül megrendezésre Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális 

Központban a körülbelül 800-1 OOO gyermeket megmozgató, egész megyét felölelő Pulyabál 

Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Fesztivál. 

Az utóbbi években az a megtiszteltetés érte az Igrice Néptáncegyüttest, hogy 

Nyíregyháza MN is rendszeresen támogatja a rendezvényt, gyakorlatilag a Pulyabál 

Nyíregyháza város rendezvényévé vált, mely elismerést ezúton is köszönjük. 

Az idei évben is sikerrel pályáztunk civil pályázati forrásra, továbbá az együttes 

vezetése és táncosai - ahogy eddig is - több hetes önkéntes munkájukkal hozzájárulnak a 

sikeres rendezvényhez. Ugyanakkor a pályázati támogatás nem fedezi teljes mértékben a 

rendezvény költségeit (műsorvezető, zsűri tiszteletdíja, videofelvétel készítése az eseményről, 

ajándéktárgyak a versenyzőknek stb.) ezért kérnénk, a tavalyi évekhez hasonlóan idén is 

támogassák közös rendezvényünket, lehetőségükhöz mérten 250.000,-Ft-tal. 

A rendezvény időpontja: 2018. május 26. 10.00 - 19:00 

KELT: NYÍREGYHÁZA, 2017. ÁPRILIS 12. 

TISZTELETTEL 

Igrice Néptánc Együttes 
Ki1zhasznú Egyesület 

440() l\'yiregvháza, Rókabokor 11. 
Adószám: 18815809-1-15 
Bsz.: 68800109-11064930 

/ 

EGYÜTTESVEZETŐ 

IGRICE NÉPTÁNCEGYÜTTES 

IGRICE NÉPTÁNCEGYÜTTES KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
4400 NYÍREGYHÁZA, RÓKABOKOR 11. 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 

Dr. Halkóné Rudolf Éva 
Elnök Asszony részére 

Nyíregyháza 
Kossuth tér 1. 
4400 

Tisztelt Elnök Asszony! 
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A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2018. június 7-9. között szervezi meg a 89. 
Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok rendezvényeit, amelyek az országos Ünnepi 
Könyvhét programjaihoz kapcsolódnak. 

2013-ban tartottuk első alkalommal a Kossuth téren a 3 napos könyvünnepet, amelynek óriási 
sikere volt a résztvevők visszajelzései alapján. 2016-ban és 2017-ben ismét sikerült a Kossuth 
térre kitelepülni, melynek nagyon jó visszhangja volt, így idén is szeretnénk, ha a város főtere 
adna otthont a jelentős hagyományokkal rendelkező eseménynek. 
A területfoglalási engedélyt szeretnénk kérni a Vagyongazdálkodási Osztálytól az alábbi 
időintervallumban: 2018. június 7 - 9. között, 6.00-24.00 között. 

A rendezvény célja a város kulturális életének színesítése újszerű megközelítésben, 
olvasásnépszerűsítő programok, író-olvasó találkozók, dedikálások megszervezésével. Ebben 
az évben is szeretnénk meghívni több országosan elismert, valamint megyei és nyíregyházi 
írót, költőt. Szeretnénk, ahogy az utóbbi időkben is zenei műsorokkal színesíteni az irodalmi 
műsorokat, olvasásnépszerűsítő attrakciókat bemutatni és ezzel a 3 napos kulturális 
fesztivállal szeretnénk a nyíregyházi lakosságot inspirálni, kulturális, irodalmi értékkel, 
élményekkel elhalmozni. 

Stratégiai feladatunk az olvasóvá nevelés, olvasásnépszerűsítés és kultúra közvetítés, amelyre 
az Ünnepi Könyvhét egyedülálló lehetőséget kínál. 

A rendezvény lebonyolítására ebben az évben sem nyílik pályázati lehetőség. Mivel a 
könyvtár költségvetésében nem áll megfelelő fedezet egy ekkora színvonalú program 
lebonyolítására, így tisztelettel kérem Elnök Asszonyt, hogy a Köznevelési, Kulturális és 
Sport Bizottság 600.000 Ft összeggel támogassa a program megvalósulását. 

VVVif\N.fvlZSK,HU 
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Az Ünnepi Könyvhét lebonyolításához alábbi 
időpontban: 

200 m sátor 
5x6 m2 színpad 
10 db kecskelábú asztal 
20 db sörpad 
hangosítás 

eszközökkel települünk ki a fenn megadott 

A kért összeget a kitelepüléshez szükséges technika feltételek biztosítására használjuk fel (az 
árak emelkedése, az éjszakai őrzés-védés biztosítása), valamint a meghívott írók, költők, 
előadók, zenészek, közreműködők tiszteletdíjára, a dekorációk, attrakciók szakmai 
anyagköltségére 

Bízunk benne, hogy intézményünk által, de a fenntartó jelentős támogatásával, úgymond 
városi rendezvényként a 2018-ban megrendezett Ünnepi Könyvhét programjai az elmúlt 
évektől eltérően még színvonalasabban, változatosabban járulnak hozzá Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város kulturális életének élénkítéséhez, a városlakók kulturális igényeinek 
kielégítéséhez. 

Hamarosan elkészítjük a részletes programtervünket is, de a szervezéshez szükséges a 
költségek ismerete. 

Köszönöm segítségét! 

Nyíregyháza, 2018. 04. 11. 

Tisztelettel: 

VV\t./VV.MZSK.HU 
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