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      Iktató szám: 124/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 30.-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére 
 
Előterjesztő:  Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda 

      

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2020. július 29. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 

 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23.§ (5) 

bekezdésének 13. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) bizonyos közfeladat – vagy annak egy része – ellátására hagyományosan 

közszolgáltatási szerződést köt azokkal a szervezetekkel, akik biztosítani tudják a szerződésben 

meghatározott közfeladatok elvégzését. A Képviselő-testület 103/2016. (III.24.) számú határozata 

alapján kötött kulturális témájú közszolgáltatási szerződések 2019. december 31. napjával 

lejártak, így indokolt a közszolgáltatási feladatok felülvizsgálata és szerződéses formában történő 

meghatározása.  

 

Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (II.18.) 

számú rendeletében az alábbi szervezetek részére különített el külön költségvetési előirányzaton 

fedezetet a közszolgáltatási szerződés megkötésére. 

 

Szervezet neve 
Költségvetési 

előirányzat 

Közszolgáltatási díj 

(Ft) 
Időszak 

Concerto Akadémia 

Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

3431 5.000.000,- 
2020. január 01. - 2022. 

december 31. 

Karaván Művészeti 

Alapítvány 
3429 2.500.000,- 

2020. január 01. - 2022. 

december 31. 

MÁV Szimfonikus 

Zenekari Alapítvány 
3432 5.000.000,- 

2020. január 01. - 2022. 

december 31. 

Ferencvárosi Helytörténeti 

Egyesület 
3428 3.000.000,- 

2020. január 01. - 2022. 

december 31. 

 

A fenti szervezetekkel kötendő közszolgáltatási szerződések célja, hogy a IX. kerület kulturális, 

művelődési élete, lakosságának és polgárainak kulturális, alkotó- és előadó művészeti 

tevékenysége gazdagodjon, Ferencváros Önkormányzata a közfeladatait magas szinten ellássa. 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 35. § (1) szerinti feltételnek, mely szerint civil 

szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor 

köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású, a fenti táblázatban rögzített szervezetek 

megfelelnek. 

 

Az előző években történő együttműködés, valamint az előzetes egyeztetetések szerint a 

szervezetek az alábbi közszolgáltatási feladatokat látnák el: 

 

 

 

 

 

 



Szervezet neve Közszolgáltatási feladat 

 

Concerto 

Akadémia 

Nonprofit 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

 

 
Közszolgáltató évadonként egy alkalommal nagyzenekari fellépést teljesít az 

Önkormányzat Újévi koncertjén. 

 

Közszolgáltató évadonként egy alkalommal fellépést teljesít az Önkormányzat 

kulturális rendezvényén előzetes egyeztetés alapján. 

Karaván 

Művészeti 

Alapítvány 

 

 

Közszolgáltató évenként hat előadást biztosít, melyből négy előadás 

Önkormányzati rendezvényeken kerül bemutatásra, két előadás megtekintését 

előre egyeztetett időpontban ingyenesen biztosítja a kerület lakosságának. 

A Kerület Napi rendezvényen a Közszolgáltató növendékei látják el a 

konferálási feladatokat. 

 

MÁV 

Szimfonikus 

Zenekari 

Alapítvány 

 

Zenekar évadonként két nagyzenekari fellépést teljesít az Önkormányzat 

kulturális rendezvényén. 

Zenekar évadonként egy kamarazenekari fellépést teljesít gyermekek részére. 

Saját rendezésű hangversenyeire évadonként 30 db jegyet (vagy ennek 

megfelelő bérletet) biztosít. 

Az Alapítvány szervezésében, rendezésében lebonyolított hangversenyen, saját 

kiadású hanghordozóin (CD, DVD), műsorfüzetein Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatát, mint a zenekar támogatóját feltünteti. 

Ferencvárosi 

Helytörténeti 

Egyesület 

 

Helytörténeti ismeretek oktatása, helytörténeti nevelések szervezése. 

Résztvevők: Ferencváros területén működő intézmények, a költészet napi 

versillusztrációs pályázatnál Budapest intézményei. 

Helytörténeti tanulmányi és tehetséggondozó versenysorozat szervezése: 

- általános iskolás, 

- középiskolások, 

- alsó tagozatosok számára, 

- háromfordulós helytörténeti versenysorozat 5-6, 7-8. osztályosok, és 

középiskolások számára 
Helytörténeti séták, ismeretterjesztő előadások, tanulmányi kirándulások 

szervezése és tartása, 

Költészet napi versillusztrációs pályázat és kiállítás szervezése, 

A Naptár kiadásával összefüggő tevékenység végzése, 

Helytörténeti-helyismereti- turisztikai információszolgáltatás, városmarketing, 

városnéző séták minden korosztály számára idegenvezetés által. 

 

A szerződések megkötéséhez szükséges fedezet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete alapján rendelkezésre áll. Az elkészített közszolgáltatási 

szerződés-tervezeteket az előterjesztéshez mellékelem. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el a 

közszolgáltatási szerződés-tervezeteket.  

 

Budapest, 2020. július 23. 

 

  Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 

Melléklet: 2020. évi közszolgáltatási szerződés-tervezetek 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1.) elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV 

Szimfonikusok Zenekari Alapítvány között kötendő közszolgáltatási szerződést a …../2020. 

számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően. 

 

Határidő: 2020. július 30. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2.) elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván 

Színház és Művészeti Alapítvány között kötendő közszolgáltatási szerződést a …../2020. 

számú előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően. 

 

Határidő: 2020. július 30. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

3.) elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Concerto 

Akadémia Nonprofit Kft. között kötendő közszolgáltatási szerződést a …../2020. számú 

előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően. 

 

Határidő: 2020. július 30. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

4.) elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi 

Helytörténeti Egyesület között kötendő közszolgáltatási szerződést a …../2020. számú 

előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelően. 

 

Határidő: 2020. július 30. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

5.) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1- 4. pontokban nevesített közszolgáltatási 

szerződések aláírásáról. 

 

Határidő: döntést követő 60 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


