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Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
Dr. Révész Balázs, az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (a továbbiakban:
Egyesület) elnöke a jelen előterjesztés mellékletét képező, 2019. november 22. napján kelt
levelében kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához
(a továbbiakban: Ferencváros Önkormányzata).
Az Egyesület kérelme adminisztrációs problémák miatt csak 2019. december 13. napján
érkezett meg Ferencváros Önkormányzatához, de az Egyesület elnöke jelezte, hogy a 2019.
december 05-06. napján megvalósult, színvonalas vetélkedő a mellékletben csatolt kérelem
szerint került megvalósításra, az alábbiak szerint:
A verseny kialakításában a kérelmező mellett 4 egyetem (Szegedi Egyetem, Kaposvári
Egyetem, Szent István Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem) vett részt. A 2019.
év versenyfeladata olyan fejlesztési és marketingstratégia volt, mely hozzájárul a fenntartható
turizmusrendszer kialakításához, valamint a város kínálatának vonzóbbá tételéhez. Az
egyetemisták és középiskolai diákok megvizsgálták a partnervárosok turisztikai lehetőségeit,
fejlesztési, marketing, kommunikációs megoldásokat javasoltak, majd a verseny végén
értékes pénz- és tárgyjutalmat kaptak.
Az Egyesület elnöke a kérelmében bemutatott program megvalósításához kérte az
Önkormányzat 100.000,- Ft összegű támogatását.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében a
költségvetési rendelet megalkotásáig a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot
megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások
arányos teljesítésére.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését.
Budapest, 2020. január 23.
Döme Zsuzsanna s.k.
alpolgármester

Melléklet: Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért - kérelem

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatásügyi,
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy
1.) az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért részére 100.000,- Ft támogatást
nyújt az Sz…-/2020.számú előterjesztés mellékletét képező kérelemben meghatározott
rendezvény támogatására.
Határidő: 2020. január 29.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
2.) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott
támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

