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Bizottság 

A döntéshez egyszerű      x  

                    minősített       -     többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni      x            

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni       -          

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható           -         

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani       -           

Melléklet:                          1          

Függelék:                         -               

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: - képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli          ülésére készült. 

 

 
JAVASLAT 

óvodai népi játékok fesztiváljához történő hozzájárulásra 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője azzal a kéréssel keresett meg, hogy az 

intézményben hagyományosan minden évben megtartott Mihály-napi vásár keretében a Magor 

Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület által indított Népi Játékok Fesztiválját 

is meg szeretnék tartani.  

 

Az előterjesztéshez mellékelt pályázati kiírás alapján a fesztivál célja a nemzetet éltető 

hagyományok, szokások, játékok őrzése és tovább éltetése. A pályázat keretében megvalósítható 

program illeszkedik az óvoda pedagógiai programjába, hiszen jelenleg is nagy hangsúlyt fektet az 

intézmény a hagyományok őrzésére.  

 

A pályázati kiírás alapján a rendezvény teljes költsége 650 E Ft, amelyből az önrész maximum 175 

E Ft. Ezen túlmenően útiköltséget is fizetni kell, amely 70 Ft/km, ez kb. további 25 E Ft-tal növeli a 

az önrész összegét. 

 

 X 



A pályázatot minden hónap 15-ig kell benyújtani. Az intézmény 2014. október elején szeretné 

megtartani a rendezvényt. 

 

Az óvoda jelenlegi költségvetéséből nem tudja a program megvalósításához szükséges 200 E Ft-os 

önrészt biztosítani, ehhez kérte a Képviselő-testület segítségét és támogatását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

 
 

Felsőzsolca, 2014. augusztus 28. 

 

        Dr. Tóth Lajos  

          polgármester 

 

 

 

 

 

 HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Óvodai népi játékok fesztiváljához történő hozzájárulás 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda által 

2014 októberében szervezendő Mihály-napi vásár keretében támogatja az óvodai népi játékok 

fesztiváljának megtartását. A Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület 

által kiírt pályázaton a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda részvételével egyetért, egyben vállalja 

a pályázat 200 E Ft-os önrészének biztosítását az általános tartalék terhére.  

 

Felelős:  Csonka Ferencné, óvodavezető 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

 


