
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám:Sz-171/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2020. július 29.-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a szakbizottság által koordinált 3421. számú 

költségvetési sor felosztására, valamint pályázatok kiírására 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs, 
Humánszolgáltatási Iroda 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

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 Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

elfogadott, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: költségvetés) az előző évek gyakorlatától eltérően több tematikus 

költségvetési sort a szakbizottság koordinálása alá rendel. 

 

A 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési előirányzatán 36.000.000,- Ft került 

jóváhagyásra, mely előirányzat felhasználásáról, annak koordinálásáról a Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság jogosult dönteni. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkezésre álló előirányzat  alábbiak szerinti  felosztását javasolom: 

 

Pályázat IX. kerületi óriásplakátok kreatív hasznosítására 3.000.000,- Ft 

’Public art’  pályázat a IX. kerületben 2020 18.000.000,- Ft 

Inkubátorház 5.000.000,- Ft 

Önerő a 2020. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő 

támogatásra 

5.000.000,- Ft 

Tartalék 5.000.000,- Ft 

Összesen: 36.000.000,- Ft 

 

Pályázat IX. kerületi óriásplakátok kreatív hasznosítására 
 

A pályázat célja, hogy művészeti alkotások, társadalmi gondolatok megjelenjenek a 

kerületben óriásplakátokon és ’citylight’ posztereken. 

 

A beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri bírálja majd el, amelynek tagjai az érintett 

területek (pl.: reklám, művészet, társadalomtudományok, kritika, civilszféra) képviselői. A 

zsűri tagjait a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság jelöli ki. A nyertes 

munkák egy hónapon át kerületi óriásplakátokon, ’citylight’ posztereken kerülnének 

kiállításra. 

 

Az előzetes egyeztetések szerint a szakmai zsűribe az alábbi személyeket javasolom: 

 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  

2. Takács Máriusz, a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

elnöke 

3. Bakos Gábor, ARC kiállítás alapító 

4. Korolovszky Anna, OPLA – Magyar Plakát Társaság delegáltja 

5. Cserna Endre a  Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület delegáltja 

 

A szakmai zsűri tiszteletdíját, mely alkalmanként és fejenként nettó 40.000,- Ft (bruttó 

56.180,-Ft/fő/alkalom, mely a vonatkozó járulékok miatt 65.028,-Ft/fő/alkalommal terheli 

meg a költségvetési sort), a 3421. számú költségvetési sor tartalmazza. 

 

 



 

’Public Art’ pályázat a IX. kerületben -  2020 

 

A ’Public Art’ a tradicionálisan értelmezett "köztéri szobrászat" fogalmát műfajilag és 

tartalmilag is kitágító terminus. A 60-as évek társadalmi mozgalmaival párhuzamosan 

kialakuló "galérián kívüli művészet"-re alkalmazták. A fogalom a 90-es években vált bevetté 

és elterjedtté. A ’Public Art’, mint társadalmi elkötelezettségű műfaj, a közösségi művészeti 

(community arts) műfajok közé tartozik. A ’Public Art’ a társadalmi nyilvánosság tereiben és 

annak problémáihoz kötődő, legtöbb esetben helyspecifikus, elsődlegesen a nem művészet-

orientált közönségréteget megcélzó illetve bevonó, s e közönség felőli visszacsatolás igényén 

alapul (Forrás: KristineStiles: Concerning Public Art and "Messianic Time"). Javaslom, hogy 

Ferencváros Önkormányzata hirdessen nyílt pályázatot ’Public Art’ munkáknak a kerület 

kijelölt közterein való megvalósítására. 

 

A pályázóktól a kiíró a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, 

kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket 

tematizáló műveket vár. Az elbírálásnál előnyt élveznének az új típusú ’Public Art’ művek, 

így a kisközösségek társadalmi nyilvánosságának tereiben megvalósuló új típusú ’Public Art’ 

munkák. 

 

A pályázat kiírása tervezetten 2020 augusztusában valósulhat meg, míg a pályamunkák 

benyújtására 2020. októberig van mód, és a szakbizottság döntésére a szakmai zsűri 

kétfordulós véleményezését követően, 2020. év végén lesz lehetőség. Az előzetes 

egyeztetések szerint a szakmai zsűribe az alábbi személyeket javasolom: 

 

1. Kertész László művészettörténész 

2. Zsinka Gabriella művészettörténész 

3. Szabó Ádám szobrászművész 

4. Százados László művészettörténész 

 

A szakmai zsűri tiszteletdíját, mely a két teljes „zsűrinap” esetében a négy  művész 

vonatkozásában alkalmanként és fejenként nettó 40.000,- Ft (bruttó 56.180,-Ft/fő/alkalom, 

mely a vonatkozó járulékok miatt 65.028,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort), 

míg az átvevő zsűri1 esetében, három  művész vonatkozásában alkalmanként és fejenként 

nettó 25.000,- Ft(bruttó 35.113,-Ft/fő/alkalom, mely a vonatkozó járulékok miatt 40.643,-

Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort), a 3421. számú költségvetési sor 

tartalmazza.  

 

Inkubátorház: 

 

A kerületben nem található olyan közösségi tér, ahol több alkotó közösen, egymást inspirálva 

tudna együtt dolgozni. A közösségi alkotói térre azért is lenne szükség, mert van egy olyan 

széles réteg, akik nem igényelnek privát irodát vagy alkotó helyiséget, sőt előnyös lehet 

számukra, ha közösen dolgozhatnak a hasonló tevékenységet folytató kulturális szereplőkkel. 

Az alkotói közösségi tér létrehozásával Ferencváros kulturális élete is színesebb lenne.  

 

Önerő a 2020. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatásra: 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a közművelődési 

alapszolgáltatások megszervezése és folyamatos hozzáférhetősége érdekében központi 

költségvetési forrást biztosít az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény vagy 

                                                 
1 A pályázatok megvalósítása kezdetekor veszi át a műveket a pályázótól. 

http://www.duke.edu/~awe/messianic.html


közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak 

gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. 

 

A megjelölt önrész figyelembe vételével a Minisztérium döntése szerint részesülhet 

Ferencváros Önkormányzata a vissza nem térítendő támogatásban. 

 

Az előző évek gyakorlata szerint Ferencváros Önkormányzata a Ferencvárosi Művelődési 

Központ és Intézményei szakmai javaslatára és javára tervez pályázatot benyújtani. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek figyelembe vételével döntsön a koordinálása alá 

tartozó 3421.  számú  költségvetési soron rendelkezésre álló előirányzat felosztásáról.  

 

Budapest, 2020. július 24. 

 

 Döme Zsuzsanna

 alpolgármester 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Pályázati kiírás - Pályázat IX. kerületi óriásplakátok kreatív 

hasznosítására 

2. számú melléklet: Pályázati kiírás - ’Public Art’ pályázat a IX. kerületben - 2020 



 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

rendeletében szereplő 3421. számú „Kulturális koncepció” előirányzat felhasználását 

az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Pályázat IX. kerületi óriásplakátok kreatív hasznosítására 3.000.000,- Ft 

’Public art’ pályázat köztéri interaktív szobrok 

megvalósítására a IX. kerületben - 2020 

18.000.000,- Ft 

Inkubátorház 5.000.000,- Ft 

Önerő a 2020. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő 

támogatásra 

5.000.000,- Ft 

Tartalék 5.000.000,- Ft 

Összesen: 36.000.000,- Ft 

 

Határidő: 2020. július 29. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2) az Sz…/2020. számú előterjesztés 1. és 2. mellékletében szereplő, a IX. kerületi 

óriásplakátok kreatív hasznosítására, valamint ’Public Art’ pályázat köztéri interaktív 

szobrokra vonatkozó pályázati felhívásokat és a kapcsolódó formanyomtatványokat 

jóváhagyja. 

 

Határidő: 2020. július 29. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

3) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a pályázatok helyben szokásos 

módon történő közzétételéről. 

 

Határidő:  döntést követő 10 napon belül 

Felelős:   Baranyi Krisztina polgármester 

 

4) az Sz…/2020. számú előterjesztés 1. mellékletében szereplő, a IX. kerületi 

óriásplakátok kreatív hasznosítására vonatkozó pályázat Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által történő elbírálását megelőzően, a 

beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd 

döntésre előkészíti a bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi 

személyeket választja: 

 

1. Döme Zsuzsanna alpolgármester  

2. Takács Máriusz, a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

 elnöke 

3. Bakos Gábor ARC kiállítás alapító 

4. Korolovszky Anna OPLA – Magyar Plakát Társaság delegáltja 

5. Cserna Endre a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület delegáltja 

 



A szakmai zsűri 1.-2. pontban megnevezett tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít 

meg, míg a szakmai zsűri 3.-5. pontban megnevezett tagjai részére bruttó 56.180,-

Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok miatt 65.028,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a 

költségvetési sort) megbízási díjat állapít meg a 3421. számú „Kulturális koncepció” 

költségvetési sor terhére. 

 

Határidő:  2020. július 29. 

Felelős:  Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

5) az Sz…/2020. számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő pályázat Kulturális, 

Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által történő elbírálását megelőzően, 

a beérkezett pályázati anyagokat négy tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, 

majd döntésre előkészíti a bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi 

személyeket választja: 

 

1. Kertész László művészettörténész 

2. Zsinka Gabriella művészettörténész 

3. Szabó Ádám szobrászművész 

4. Százados László művészettörténész 

 

A szakmai zsűri tagjai részére bruttó 56.180,-Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok 

miatt 65.028,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort) megbízási díjat állapít 

meg kétszeri zsűri napra, valamint az átvevő zsűri (3 fő) részére bruttó 35.113,-

Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok miatt 40.643,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a 

költségvetési sort) megbízási díjat állapít meg a 3421. számú „Kulturális koncepció” 

költségvetési sor terhére. 

 

Határidő:  2020. július 29. 

Felelős:  Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

6) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 

kiírt pályázatra a szükséges dokumentumokat benyújtsa. 

 

Határidő:  2020. augusztus 3. 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


