
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyar Festészet Napja Alapítvány 2017. októberében rendezi meg immár 16. alkalommal            

a Magyar Festészet Napjához kapcsolódó, országos jelentőségű programsorozatot, mely         

Újbudáról indult. 

A Magyar Festészet Napja Alapítvány célja a kortárs magyar festészet aktuális helyzetének            

széleskörű, keresztmetszetszerű bemutatása, a szakmai hagyományok felidézése, a jelen         

helyzet szemléltetése, a perspektívák feltárása, a helyi, nemzeti karakterjegyek nemzetközi          

áramlatokba való beágyazódásának vizsgálata. 

Az Alapítvány azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy korábbi évekhez          

hasonlóan az idén is támogassa 5.000.000,- Ft-tal ezt a rendezvénysorozatot, amely összeg a             

2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (I.27.) számú rendelete 3.22. Kulturális feladatok           

dologi kiadásai során már elkülönítésre került. 

Mivel az Alapítvány a támogatást az idei évben nemcsak a programok szervezésére, hanem             

az időközben nélkülözhetetlenné vált fejlesztési céljaira és működési költségekre is szeretné           

igénybe venni, ezért a kért összeget támogatási szerződés keretében lehetséges a részükre            

átadni. Ehhez a Tisztelt Képviselő-testület döntése szükséges, azzal, hogy a dologi soron            

rendelkezésre álló 5.000.000,- Ft-ot átcsoportosítással a 8.1.7. Támogatások céltartaléka         

soráról biztosítja. 

  

Kérem a Képviselő-testületet, döntsön a Magyar Festészet Napja Alapítványnak szóló          

5.000.000,- Ft-os támogatásáról és biztosítsa a szükséges összeget a 2017. évi költségvetés            

3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai sorról átcsoportosítással a 8.1.7. Támogatások          

céltartaléka sorra.  

 
Budapest, 2017. augusztus 29.  
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