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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat  a  Képviselő- testület  12/2012.  (I.26.)  határozatával  úgy  döntött,  hogy  a 
testület  333/2011. (XI.09.) határozata alapján létrejött  Ferencvárosi  Kulturális,  Turisztikai  és 
Sport Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társasággal közszolgáltatási  szerződést köt oly módon, 
hogy  2012. január  01.  napjától  a társaság  feladatát képezi  a  kerület  egészét  érintő,  nagy 
tömegeket megmozgató kulturális  és sport programok szervezése és lebonyolítása.
A  közszolgáltatási  szerződés  1.  mellékletében  meghatározott  feladatok  szerint  az 
Önkormányzat  minden  évben meghatározza a társaság részére  az adott évben megrendezésre 
kerülő nagyobb rendezvények listáját. A társaság a nagyrendezvények listájára javaslatot tesz.

A Ferencvárosi  Kulturális,  Turisztikai  és Sport Nonprofit  Kft. elkészítette  az Önkormányzat 
részére a nagyrendezvények  tervezett  listáját,  melyben  az alábbi rendezvények  szervezésére 
tesz javaslatot:

1. Monodráma fesztivál  – 2012. március 22-27.
2. Francia Gasztronómiai Fesztivál – 2012. május 11-13.
3. Ferencvárosi Kulturális  Fesztivál  – 2012. május 11 - június 10.

a) Akusztikus Gitárfesztivál – május 11-12.
b) Református Zenei Fesztivál – május 18-20.
c) Plen Art Fesztivál  – május 25-27.
d) Helytörténeti Nap – június 2.
e) Ráday Könyvhét – június 8-10.

4. Játszószerdák – lakótelepi gyerekprogram június-augusztus hónapokban
5. Idősotthoni koncertek – június-október hónapokban
6. Ferencvárosi Búcsú – 2012. augusztus 29 - szeptember 2.
7. Lakótelepi családi piknik  – 2012. szeptember 15-16.
8. Hangfoglaló  Magyarország 2012.
9. A kerület napja – 2012. december 4.
10. Ferencvárosi Advent – 2012. december 2-23.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő- testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Budapest, 2012. március 14.

Kőrösi Zoltán s.k.

Határozati  javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy dönt, 
hogy  a  2012.  évi  kerületi  nagyrendezvények  listáját az  előterjesztés  mellékletében 
meghatározottak  szerint  állapítja  meg  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  e  döntésről  a 
Ferencvárosi Kulturális,  Turisztikai és Sport Nonprofit  Kft.-t tájékoztassa.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2012. április  15.

Melléklet: A Ferencvárosi Kulturális,  Turisztikai  és Sport Nonprofit  Kft. javaslata  a 2012. 
évi kerületi nagyrendezvényekre.



Melléklet

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport
Nonprofit Kft.

Ferencvárosi Nagyrendezvények
2012.

tervezet

2012. március 14.



Ferencvárosi  Kulturális,  Turisztikai  és  Sport  Nonprofit  Kft.  közszolgáltatási  feladata  a 
kerületi nagyrendezvények  szervezése, koordinálása és lebonyolítása. 
A Nonprofit  Kft. 2012. évben, Ferencvárosban az alábbi nagyrendezvények  megrendezését és 
lebonyolítását,  illetve  koordinálását  és  támogatását  tervezi.  A  tervezett  költségek 
természetesen előzetes kalkulációk csupán, és minden esetben tartalmazzák a kommunikációs, 
szervezési költségeket is.

A tervezett költségeknél nettó összegeket tüntettünk fel.

1. Monodráma fesztivál - 2012. március 22.-27.

Nemzetközi  monodráma  fesztivál  a  Pinceszínházban  –  magyar,  lengyel,  cseh,  szerb  stb. 
résztvevőkkel.  Az immár  ötödik alkalommal,  s ezúttal  elsőként Ferencvárosban sorra kerülő 
rendezvénysorozat  a  magyar  színházi  világ  egyik  kiemelkedő  –  eseménye.  A program – 
jellegéből következően – nagy szakmai és közönség-visszhangra számíthat.
A Nonprofit  Kft a program egyik  kezdeményezője  volt, és társrendezőként működik közre, és 
a szervezés költségeihez 500eFt-tal járul hozzá.

Tervezett költség: 500.000,-Ft.

2. Francia Gasztronómiai  Fesztivál – 2012. május 11.-13.

Három napos fesztivál  a Bakáts  téren,    sajtok,  borok,  francia  gasztronómia.  Elsősorban a 
provance-i  és  dél-franciaországi  gasztronómia  bemutatása,  megismertetése,  felhasználva  
Belső-Ferencváros már kialakult  hangulatát,  kulturális  értékeit, és gasztro-kulturális  életét.
A Nonprofit  Kft. a program társrendezője
Az esemény csak akkor jön létre, ha a szponzori támogatások révén minimálisan  nullszaldós 
rendezvényként valósítható  meg. a Nonprofit  Kft a kommunikációs költségekhez járul hozzá.

Tervezett költség: 500.000,-Ft

3. Ferencvárosi Kulturális Fesztivál – 2012. május 11. - június 10.

Hagyományteremtő  egy hónapos rendezvénysorozat,  ami egy név alatt  egyesíti  Ferencváros 
új  és hagyományos rendezvényeit  – egy hónapos kulturális  fesztivált  kínálva  a turistáknak és 
ferencvárosiaknak. A korábbi – nagy hagyományú  rendezvények (Rádai Kultucca,  Könyvhét 
stb)  kezdeményezésére  merült  fel,  hogy  a részint  önkormányzati  támogatással létező  egyes 
programok egy marketingjét  és reklámerejét is tekintve  erősebb fedőnév alatt  szerveződjenek. 
Az  egyes programok  természetesen  megtartják  a  saját értékeiket,  de kommunikációjukat  a 
siker érdekében egyesítik.
A Nonprofit  Kft  a kommunikációban  és a szervezésben működik  közre.  Feladata  a  közös 
műsorfüzet  és  a  plakátok  létrehozása,  szóróanyagok  terjesztése,  illetve  az  egyes  kisebb 
fesztiválok  és  az  Önkormányzat  közötti  kapcsolattartás,  ügyintézés  (területfoglalás, 
forgalomelterelés stb).

Részei:
a) Akusztikus Gitárfesztivál - május 11.-12.



Az  idén  11.  alkalommal  megrendezésre  kerülő  nemzetközi  akusztikus 
gitárfesztivál  most  Ferencvárosba  költözik.  A  fellépők  között  tengerentúli  és 
magyar  szereplők,  az  akusztikus  gitárművészet  legjobbjai  lesznek  -   a 
Pinceszínházban.
A Nonprofit  Kft a program társrendezője
Tervezett költség: 1.200.000,- Ft

b) Református Zenei Fesztivál - május 18.-20.
A már hagyományosnak tekinthető  három napos, több helyszínes  református zenei 
fesztivál  a Bakáts téren és egyéb helyszíneken.
Tervezett  költség 0 Ft

c) Plen Art Fesztivál - május 25.-27.
        Nemzetközi  képzőművészeti  és zenei fesztivál  az Erlin  Galéria szervezésében.

Tervezett  költség 0 Ft

d) Helytörténeti Nap - június 2.
A 2012-ben 220 éves alapítását ünneplő  Ferencváros Helytörténeti napja: 
Városnéző  séták  családoknak  szakemberek  vezetésével,  Belső-Ferencváros 
nevezetes épületeinek bemutatása, helytörténeti vetélkedő. 
A tervek szerint  a Bakáts téren egy, a 220 éves Ferencvárost, a városrész történetét 
bemutató  installációt  mutatunk  be.  A  városnéző  séták  résztvevői  helytörténeti 
vetélkedőn is részt vesznek, tárgynyereményekkel.
A  program  a  Nonprofit  Kft  és  a  Helytörténeti  Egyesület  közös  szervezésében 

valósul meg.
Tervezett  költség: 2.000.000,-

Ft

e) Ráday Könyvhét június 8.-10.
Az Ünnepi Könyvhéthez  kapcsolódó Ráday utcai rendezvény a Könyvesházban és 
a Könyvesház előtt.
Tervezett  költség 0 Ft

A Ferencvárosi Kulturális  Fesztivál tervezett kommunikációs költsége:
1.000.000,- Ft

4. Játszószerdák – lakótelepi gyerekprogram június-augusztus hónapban

A tavaly elkezdett, nagy sikerű játszótéri foglalkoztató programok folytatása, a nyári 
hónapokban 6 alkalommal a József Attila  lakótelep nagyjátszóterén. Bohócprogramok, 
gyerekfoglalkoztatások, mesejátékok, bábelőadások.
A program a Nonprofit  Kft szervezésében valósul meg.  

Tervezett költség: 600.000,-Ft

5. Idősotthoni koncertek – június-október hónapokban



Kamarakoncertek, műsorok a ferencvárosi idősotthonok lakóinak  6-8 alkalommal.  
Kamarakoncertek, kiselőadások elvitele  a helyhez kötött szépkorúaknak. 
A tervek szerint  a produkciók részint  a szociális  otthonokban, részint  a befogadó kórházakban 
valósulnak meg.
A program a Nonprofit  Kft szervezésében valósul meg.  

Tervezett költség: 1.000.000,- Ft

6. Ferencvárosi Búcsú – 2012. augusztus 29 - szeptember 2.

A hagyományos Ferenc  napi búcsú  helyett  az időjárási viszonyokra  való  tekintettel  előrébb 
hozott,  kibővített,  ötnapos gasztro-kulturális  rendezvénysorozat a Bakáts  téren és környékén 
(faházakkal,  sátrakkal, melegkonyhával,  hungarikumok bemutatásával)
A  program  csúcspontjai:  a  ferencvárosi  nemzetiségek kulturális  és  gasztrofesztiválja,  a 
kerületben működő művelődési körök, iskolai színjátszók gyerekprogramjai.
A Ferencvárosi  Búcsún  két  nagy,  tömegvonzatú  koncert  megrendezését  tervedzzük,  jelen 
tárgyalások szerint  olyan résztvevőkkel, mint Demjén Ferenc, Bergendy Szalonzenekar, Tóth 
Vera stb.
A program a Nonprofit  Kft szervezésében valósul meg.  

Tervezett költség: 6.000.000,-Ft.

7. Lakótelepi családi piknik – 2012. szeptember 15-16.

A  hagyományos  József  Attila  lakótelepi  mulatság,  a  bevált  gyerekprogramokkal, 
tömegsporttal,  kispályás labdarúgó  tornával,  és  a gyerekkoncertek  mellett  egy nagyszabású 
koncerttel.  Természetesen  a  hagyományokhoz híven  a  programokba bevonjuk  a  lakótelepi 
közösségeket, civil  szervezetek is.
A program a Nonprofit  Kft szervezésében valósul meg.  

A tervezett  költség: 5.500.000,-Ft

8. Hangfoglaló Magyarország 2012.

Országos zenei, szerzői és hangszeres tehetségkutató sorozat. 
A  tervek  szerint  a  program  a  16  regionális  tehetségkutató  verseny  döntőjeként  kerül 
megrendezésre  a   Bakelit  MultiArt  Centerben.  A  rendezvény  értelemszerűen  azokat  a 
fiatalokat  szólítja  meg,  akik  tehetséget éreznek  magukban,  illetve  azokat,  akik  nézőként is 
kíváncsiak egy ilyen  nagyrendezvényre.
A  programsorozat  a  Hangszeresek  Országos  Szövetsége,  az  Artisjus  -  Magyar  Szerzői 
Jogvédő Iroda Egyesület és a Nonprofit  Kft. közös szervezésében valósul meg.

Tervezett költség: 800.000 Ft

9. A kerület napja  2012. december 4. 



A kerület  alapításának  ünnepe,  gálaműsorral,  a díszpolgári  cím átadási ceremóniájával.  Az 
önkormányzat  hagyományos  ünnepségének  megújításaként,  kibővítéseként  kerül  sor  a 
Kerület Napjára a Ferencváros megalapításának évfordulóján. 
A nagyszabásúra  tervezett esemény része lenne a gálaműsoron túl  a Ferencvárosi Díszpolgári 
cím átadása is.
A jelen pillanatban tervezett  helyszínek: Nemzeti Színház  vagy Iparművészeti Múzeum.
A program a Nonprofit  Kft szervezésében valósul meg.  

Tervezett költség: 3.200.000,- 
Ft

10. Ferencvárosi Advent – 2012. december 2. – 23.

Az elmúlt  évi adventi rendezvénysorozat hagyományának folytatása.
Karácsonyi  piramis,  adventi  koszorú,   fények,  kórusok  a  Bakáts  téren  és a  József  Attila  
lakótelepen.
A  programsorozat  kialakításába  erősen  be szeretnénk  vonni  a  kerület  iskolai,  művészeti 
csoportjait,  illetve  a tavalyi évhez képest erősítenénk a vendéglátást is.
A program a Nonprofit  Kft szervezésében valósul meg.  

Tervezett költség: 5.700.000,-Ft

Tervezett összköltség: 28.000.000,- 
Ft

Budapest, 2012. március 14.

Ferencvárosi Kulturális  Nonprofit  Kft. 


