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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Farkasné Várnagy Andrea, a Dramatic Art Közhasznú Nonprofit Kft., az 1956-os Magyarok 

Világszövetsége, továbbá az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete az alábbi 

támogatási ügyekkel keresték meg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatát. 

 

I. 

Farkasné Várnagy Andrea - Zenevarázslat 

 

Farkasné Várnagy Andrea (a továbbiakban: Kérelmező) az előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező, 2019. május 7. napján kelt levelében kérte Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros Önkormányzata) támogatását. 

 

A leírtak szerint Kérelmező a 2018-as évtől rendszeresen ad négykezes zongorakoncerteket 

leányával „Zenevarázslat” címmel. Kérelmező leírása szerint a programsorozat célja 

megkedveltetni a gyermekekkel a klasszikus zenét, játékos, kötetlen formában, fantáziájukra 

bízva az elhangzó művek megértését. Az előadások kiegészülnek kortárs magyar költők 

verseivel. Kérelmező célja a klasszikus zene terjesztése a gyermekek, fiatalok körében, annak 

megismertetése a minőségi zenei nevelés által.  

 

Kérelmező a levelében bemutatott programok megvalósításához kéri Ferencváros 

Önkormányzatának 400.000,- Ft összegű támogatását. 

 

II. 

Farkasné Várnagy Andrea – Beszélgetéssorozat 

 

Kérelmező az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 2019. május 7. napján kelt levelében 

előadja, hogy alkalmanként egy-egy ismert, sikeres művészt, sportolót, vállalkozót, gazdasági 

szereplőt kíván meghívni nyilvános beszélgető-sorozatra. Az előadások célja, hogy a 

hallgatóság egy rövid időre megpihenjen, a hétköznapi hajtásból kiszakadjon, zene és szavak 

által lélekben gazdagodjon. 

 

Kérelmező a levelében leírtak megvalósításához kéri Ferencváros Önkormányzatának 

400.000,- Ft összegű támogatását. 

 

III. 

Dramatic Art Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Farkas Ádám, a Dramatic Art Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Dramatic Art) 

ügyvezetője, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, 2019. május 6. napján kelt levélben 

kérelemmel fordult Ferencváros Önkormányzatához. 

 

A leírtak szerint a Dramatic Art kulturális programjához kér támogatást. A program a „Magad 

emésztő és az Ady és az idő” c. verses előadások osztályteremben történő bemutatását 



valósítja meg, mellyel a kerület kulturális életét kívánják színesíteni a középfokú oktatási 

intézményeken keresztül. A Dramatic Art kérelméhez csatolta az érintett intézmények 

befogadó nyilatkozatait. 

 

A Dramatic Art a kérelemben leírtak megvalósításához kéri Ferencváros Önkormányzatának 

1.200.000,- Ft összegű támogatását. Tájékoztatásuk szerint egy-egy előadás költsége 

várhatóan 120.000,- Ft, így kérelmük támogatása esetén 5-5 alkalommal meg tudják 

valósítani az előadásokat. 

 

 

IV. 

1956-os Magyarok Világszövetsége 
 

Trencsényi László az 1956-os Magyarok Világszövetsége (a továbbiakban: Magyarok 

Világszövetsége) elnöke, az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, 2019. május 24. napján 

kelt levélben kérelemmel fordult Ferencváros Önkormányzatához. 

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke levelében előadja, hogy a 2019. évben a 

Szabadságharcosokért Közalapítvány részükre az előző évekhez képest csökkentett 

támogatást biztosít, melynek következtében az 1956-ot túlélők számára az idei – Corvin 

közben megrendezésre kerülő – ünnepi megemlékezés megtartása komoly nehézséget okoz. 

 

A Magyarok Világszövetsége a kérelemben leírtak megvalósításához kéri Ferencváros 

Önkormányzatának 325.000,- Ft összegű támogatását. 

 

V.  

Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete 
 

Kiss Zoltán az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) 

elnöke, az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, 2019. június 16. napján kelt levélben 

kérelemmel fordult Ferencváros Önkormányzatához. 

 

Az Egyesület elnöke kérelmében előadja, hogy 2019 őszén Ferencvárosban rendezett két 

kulturális programhoz, a Bakáts Feszthez, továbbá a Magyar Festészet Napja rendezvényhez 

kívánnak csatlakozni.  

 

A kérelemben leírtak szerint a Bakáts Feszten felállított sátorban az érdeklődők diákok és 

grafikus művészek irányítása mellett sajátíthatják el a művésznyomatok készítésének módját, 

ismerhetik meg a művészeti koncepciót, az alkotás folyamatát. A Magyar Festészet Napja 

rendezvény színesítéseként pedig a kerület utcai helyszínein performanszokat mutatnak be. 

 

Az Egyesület a kérelemben leírtak megvalósításához kéri Ferencváros Önkormányzatának 

500.000,- Ft összegű támogatását. 

 

A fenti támogatásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, 

Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési során. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 



 

Budapest, 2019. június 20. 

 

 Kállay Gáborné s. k. 

 alpolgármester 

 

 

1. számú melléklet: Farkasné Várnagy Andrea – Zenevarázslat kérelme 

2. számú melléklet: Farkasné Várnagy Andrea – Beszélgetéssorozat kérelme 

3. számú melléklet: Dramatic Art Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme 

4. számú melléklet: 1956-os Magyarok Világszövetsége kérelme 

5. számú melléklet: Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete kérelme 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1./ Farkasné Várnagy Andrea részére … Ft támogatást nyújt a Sz-…/2019. számú 

előterjesztésben meghatározott Koncertsorozat megvalósításának támogatása céljára a 2019. 

évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési 

sor terhére. 

 

Határidő: 2019. június 26. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

2./ Farkasné Várnagy Andrea részére … Ft támogatást nyújt a Sz-…/2019. számú 

előterjesztésben meghatározott Beszélgetéssorozat megvalósítása céljára a 2019. évi 

költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor 

terhére. 

 

Határidő: 2019. június 26. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3./ a Dramatic Art Nonprofit Közhasznú Kft. részére … Ft támogatást nyújt a Sz-…/2019. 

számú előterjesztésben meghatározott kulturális programjának megvalósítása céljára a 2019. 

évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési 

sor terhére. 

 

Határidő: 2019. június 26. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

4./ az 1956-os Magyarok Világszövetsége részére … Ft támogatást nyújt a Sz-…/2019. számú 

előterjesztésben meghatározott megemlékezés megvalósítása céljára a 2019. évi költségvetés 

3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2019. június 26. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

5./ az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete részére … Ft támogatást nyújt a Sz-

…/2019. számú előterjesztésben meghatározott kulturális programjának megvalósítása céljára 

a 2019. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2019. június 26. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

6./ felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatások kifizetéséhez szükséges 

támogatási szerződések megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 60 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


