
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        Iktató szám: 34/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-i ülésére 

 
Tárgy:  Ferencváros Kulturális Koncepciójának (2017-2022) elfogadása 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:    T. Zuggó Tünde, önkormányzati tanácsadó 
 

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2017. február 15. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat X Normatív 

  Hatósági 

  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! 

 

Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallása szerint vállaljuk, hogy örökségünket, 

egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és 

kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok - többek között - különösen kulturális 

szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása. 

 

A fenti felhatalmazások szerint a feladatok ellátásának módját az önkormányzat 

közművelődési feladatairól szóló 31/2003. (IX. 08.) számú rendelete szabályozza, melynek 

aktualizálása szükséges. 
 

A kerület kulturális életének fejlődéséhez, fejlesztéséhez, a kerületi szintű közös gondolkodás 

elindításához elengedhetetlen az alapvető irányvonalak meghatározása, melynek a kulturális 

koncepció adhat megfelelő keretet. 

 

Ferencváros Önkormányzata Kulturális koncepcióját az önkormányzat más programjaival, 

koncepcióival összhangban készítette elő, melyet jelen előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmaz. Jelen anyagot megelőző „Ferencvárosi Kulturális Koncepció – a XXI. század első 

évtizedében” címet viselő kulturális koncepció 2004-ben született, melyet a Képviselő-testület 

a 185/2004. (V.06.) sz. határozattal hagyott jóvá.  

 

Jelen kulturális koncepció tartalmazza az önkormányzat feladatait, elképzeléseit a kerület 

közművelődésének, a kerületben található közgyűjtemények (kiemelten a Ferencvárosi 

Helytörténeti Gyűjteményre, Ferencvárosi Pincegalériára, József Attila Emlékhelyre 

vonatkozóan) a kerület előadó-művészetének (kiemelten a saját fenntartásában lévő 

Pinceszínházra vonatkozóan) és alkotó-művészetének tekintetében. 
 

Ferencváros Önkormányzata kulturális koncepciójának célja, hogy az „Otthon, város, 

Ferencváros” jelmondatának értelmében komplex módon megfogalmazza a kerület kulturális 

életének legfontosabb fejlesztési irányait, a fejlődést biztosító konkrét feladatokat, 

tevékenységeket, melyek egyszerre szólítják meg a kerület lakosságát, valamint a kerületbe 

látogató érdeklődőket. 

 

Ferencváros lokálpatrióta szelleme továbberősíthető azzal, ha mindenkiben - a ferencvárosi 

polgárokban, az itt működő vállalkozásokban, a kerületben dolgozó munkavállalókban, 

tanulókban - tudatosítjuk a helyi értékek, kerületi hírességek emlékének, a helytörténeti 

hagyományok ápolásának és megőrzésének fontosságát, segítjük a különböző művészeti ágak 



(színház, zene, képzőművészet, tánc stb.) nyújtotta élmények személyiségformáló hatásának 

érvényre juttatását a közművelődéshez és a kultúrához való hozzáférés jogát biztosítva.  

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a kerület ifjúsági koncepciójában meghatározott irányelvek 

mentén az ifjúság kulturális életének fejlesztését, érdekérvényesítését, közösségi 

kezdeményezéseik támogatását, A teljesség felé Idősügyi koncepcióban meghatározottak 

szerint különös hangsúlyt fektetünk az időskorúak aktív és méltóságteljes életéhez szükséges 

feltételek biztosítására, a generációk közötti híd építésére. Fontosnak tartjuk a hátrányos 

helyzetűek, fogyatékkal élők kulturális esélyegyenlőségének biztosítását, az etnikai, 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, hagyományainak megőrzését, a határon túli 

magyarság kulturális értékeinek megismerését, annak terjesztését a testvérvárosainkkal 

folytatott kulturális együttműködés révén.  

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek valamint jelen előterjesztés mellékletében 

foglaltak szerint hozza meg döntését. 

 

Melléklet: Ferencváros Kulturális Koncepciója 2017-2022 

 

Budapest, 2017. február 10. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



Normatív határozati javaslat 

Ferencváros Kulturális Koncepciója 2017-2022. vonatkozásában 

 

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

hogy elfogadja a …/2017. számú előterjesztés mellékletét képező Ferencvárosi Kulturális 

Koncepcióját (2017-2022) és az abban meghatározott feladatokkal egyetért, azok 

megvalósítását támogatja. 

 

Határidő: 2017. február 16. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


