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Előterjesztés 

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

TELEFON: +36 42 524-524/323 
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU 

a Köznevelési, Kult urális és Sport Bizottsághoz -
kulturális eset i kérelmek elbírálására 

Tisztelt Bizottság! 

Az önkormányzat vezetése részére érkeznek eseti jellegű, kulturális témájú - e lsősorban, de nem kizárólag 
rend ezvények támogatásáról szóló - kérelmek. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési fe ladatairól 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 ku lturá lis célokat megvalósító szervezetek, személyek 
munkájának támogatásáról eseti kérelmeik alapján az illetékes szakbizottság - átruházott hatáskörben 
dönt . 
Az előterjesztés mellékletét képező kérelmek, - melyek zárt ülés anyagai között tekinthetőek meg
támogatásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul a város kulturá lis céljainak 
megvalósításához. 

Ssz. 

l. 

Kérelmező 

Gyerekek, 

Családok, Anyák 

Kreatívan 

Közhasznú 

Egyesület 

(Y_; Ny 

Javaslat eseti kérelmek elb írálására 

Kérelem tárgya 

Az Egyesület az idei évben is 

megszervezi a Nemzetközi 

Babahordozó Hetet Nyíregyházán 

„ Hurci Fesztivál" néven. A fesztivál 

első napján számos kulturális 

eseményt, e lőadást kívánnak 

megvalósítan i az érdeklődők 

számára. A fesztivá l fő 

mondanivalója, hogy Nyíregyháza 

családbarát város és olyan hely, 

amely é lhető teret ad a fiatal 

kisgyermekes szü lők számára. A 

Ko rábbi 

támogatás, 

megjegyzés 

Kért 

összeg 

Javasolt 

tám./forrás Ft 

322.000 Ft 120.000 Ft,

városi 

rendezvények, 

társada lmi 

ünnepek ke ret 

terhére. 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

„4 for Dance" 

Tánc, Sport és 

Kulturális 

Egyesület 

Móricz Zsigmond 

Megyei és Városi 

Könyvtár és 

Budaházi István 

költő 

résztvevők figyelmét arra, hogy 

gyermekünkhöz kötődni jó, és hogy 

mindenki hozzájárulhat a maga 

módján ahhoz, hogy az ide 

látogatók Nyíregyházát családbarát 

városként ismerjék meg. 

Támogatást kérnek a fellépők 

díjazásához, terembérleti díj 

kifizetéséhez, tanácsadók 

díjazásához és a dokumentálási 

költségekhez. 

Az egyesület támogatást kér a 

„ Hagyományainkhoz híven nem 

hagyományosan" - 4 for Dance 

közönségtalálkozó és „REPERTOÁR" 

bemutató rendezvényének 

megvalósításához. A rendezvény 

célja, hogy az Egyesület legújabb, 

még be nem mutatott koreográfiáit 

legelőször Nyíregyházán, a 

nyíregyháziaknak mutassa be egy 

helyi általános iskolával (Móra 

Ferenc Általános Iskola Petőfi 

Sándor tagintézménye) közösen 

együttműködve egy „példakép" 

program keretein belül. 

Támogatást kérnek a 

helyszínbérléshez, zenei 

stúdiómunkához, 

jelmezkészítéshez, reklám és 

médiaanyag elkészítéséhez. 

A Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár 

szándéknyilatkozata alapján az idei 

évben is szeretné megjelentetni 

Budaházi István Nyíregyházán élő 

költő újabb gyermekkönyvét. Az 

500 példányban megjelenő könyv 

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

TELEFON: +36 42 524-524/323 
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU 

900.000 
Ft. 

615.000 
Ft. 

150.000 Ft,

városi 

rendezvények, 

társadalmi 

ünnepek keret 

terhére. 

100.000 Ft,

Kulturális 

célfeladat 7. 

sor Kiadványok 

támogatása 

keretterhére 
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négy évszakhoz kötődő irodalmi 

anyag kerül felhasználásra az író 

munkáiból. 

Támogatást kérnek a kötet 

szerkesztésére, nyomdai 

munkálataihoz, illusztrációk 

elkészítéséhez. 

KULTURÁLIS OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524-5241323 
E-MAIL: KULTLrRALIS@NYIREGYHAZA.HU 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület 11 Hurci 

Fesztivál" című rendezvényét, a „4 far Dance" Tánc, Sport és Kulturális Egyesület 11 Hagyományainkhoz híven 

nem hagyományosan" - 4 for Dance közönségtalálkozó és Repertoár bemutatató rendezvényét a városi 

rendezvények, társadalmi ünnepek keret terhére, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

közreműködésével Budaházi István 11 Újra szól a hívogató" kötetének megjelentetését a Kulturális célfeladat 

7. sor Kiadványok támogatása keret terhére - a benyújtott kérelmek alapján - támogatni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 27. 

Tisztelettel, 

~- -~ 
Doka Diána 

osztályvezető 
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Határozat - tervezet 

KULTURÁLIS OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524 524 32? 
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGVHAZA.HU 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

A Bizottság 

KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 
/2018. {IX. ) számú 

határozata 

kulturális eseti kérelmek elbírálásáról 

a Közgyű lés és bizott ságai feladatai és hatáskörei megá llapításáró l szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzat i 

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

az e l őterjesztést megtárgyalta és a Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület „Hurci 

Feszt ivá l" című rendezvényének megvalósulását a városi rendezvények, társadalmi ünnepek ke ret terhére 

120.000 fori nt tal; a „4 for Dance" Tánc, Sport és Kulturális Egyesület „Hagyományainkhoz híven nem 

hagyományosan" - 4 for Dance közönségtalálkozó és Repertoár bemutatató rendezvényének 

megvalósulását a városi rendezvények, társadalmi ünnepek keret terhére 150.000 forintta l; a Móricz 

Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közreműködésével Budaházi István „Újra szól a hívogató" kötetének 

megjelentetését a Kult urális célfe ladat 7. sor Kiadványok támogatása keret terhére 100.000 forintta l 

támogatja. 

Nyíregyháza, 2018. szeptember „ ... " 

A határozat ról értesü lnek: 

1./ A Közneve lési, Kult urális és Sport Bizott ság tagja i 
2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzat i csoport ja 
3./ Irattár 

Cf; Ny R E G Y H A Z A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 

WWW.NYIREGYHAZA.HU 


