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Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros
Önkormányzata) évről-évre pályázatot ír ki az alábbi területek kapcsán:
Pályázat

Költségvetési sor

1.

Kulturális tevékenységek
támogatása

2.

Egyházi szervezetek támogatása

3.

Nemzetiségi önkormányzatok
támogatása

3972. számú „Kulturális
tevékenység támogatása”
3921. számú „Egyházi jogi
személyek, egyházi
szervezetek támogatása”
3989. számú „Nemzetiségi
önkormányzatok pályázati
támogatása”

Pályázati keretösszeg
(Ft)
17.000.000,6.000.000,-

6.000.000,-

A pályázatok javasolt benyújtási határideje: 2020. március 20. 12 óra
Az elbírálás javasolt határideje: várhatóan 2020 április hónap
Jelen előterjesztéshez csatolom a közzétételre ajánlott felhívások szövegét, a pályázati
formanyomtatvánnyal együtt. A kulturális tevékenységek támogatására, valamint az egyházi
szervezetek támogatására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére a www.ferencvaros.hu honlapon
kerül sor, ahonnan a pályázati dokumentációt le lehet tölteni, míg a nemzetiségi önkormányzatok
támogatására vonatkozó pályázat valamennyi, a pályázók körébe tartozó részére közvetlenül
meghívásos úton megküldésre kerülnek.
1. Kulturális tevékenységek támogatása
A pályázati kiírás elfogadásával pályázhatnak önálló jogi személyiséggel rendelkező civil
szervezetek (egyesületek, alapítványok), gazdasági társaságok, önálló jogi személyiséggel
rendelkező egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek
művészeti és kulturális tevékenységének támogatására.
Pályázni a Ferencváros területén 2020. április 1. és 2021. április 15. között megvalósuló
kulturális, művészeti programokra lehet.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek:
- az ifjúságot érintő kulturális és művészeti programok (kerületi helyszínen megrendezendő,
ifjúságnak szóló rendezvények vagy a ferencvárosi iskolá(k)ban megvalósítandó ifjúsági
programok, programsorozatok),
- a József Attila-kultusz építésével, erősítésével összefüggő programok,
- népi kultúrát, hagyományokat ápoló programok, programsorozatok,
- Ferencváros időskorú lakossága számára szervezett projektek,
- Ferencváros hely- és ipartörténetével kapcsolatos kiadványok, események,
- előadóestek, író-olvasó találkozók,

-

-

Ferencvárossal kapcsolatos kiadványok,
lakosság részére könnyen hozzáférhető programok, lakossági aktivitást segítő programok,
önkéntességre építő programok,
tudományos és ismeretterjesztő programok, programsorozatok,
érzékenyítő tréningek különös tekintettel az alábbi témákra:
o családon belüli erőszak,
o rasszizmus,
o szexuális kisebbségek (LMBTQ+),
közterületen, továbbá közösségi térben tartott kulturális események,
a fogyatékkal élőknek szóló vagy velük megvalósítandó programok.

2. Egyházi szervezetek támogatása
A pályázati kiírás elfogadásával pályázhatnak a Ferencváros területén szolgálatot teljesítő
önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi jogi személyek, illetve önálló jogi
személyiséggel rendelkező vallási tevékenységet végző szervezetek a lakosság körében
kifejtett szociális missziójuk, karitatív célú oktatási- és kulturális programjaik, egyéb segítő
tevékenységük költségeinek támogatására.
Pályázni az alábbi célokra lehetséges:
- szociális misszió ellátása – idősek, betegek támogatása, nagycsaládosok természetbeni
segítése,
- vallásoktatáshoz kapcsolódó tevékenységek,
- a kerületben végzett kulturális, közművelődési tevékenység,
- nyári táborok, üdültetések megszervezése ferencvárosi gyermekek, fiatalok, rászoruló
idős emberek részére,
- az ifjúság vallási és nemzeti identitásának erősítése,
- a 2020. évben esedékes 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó
programok,
- kerületi rendezvények keretén belüli program megvalósítása.
3. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
A pályázati kiírás elfogadásával pályázhatnak ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok
az alábbi célok megvalósítására:
-

Az anyaországgal kialakított testvérvárosi, partneri együttműködés támogatása,
cserelátogatás finanszírozása.
Nemzetiségi hagyományok megőrzése, kultúra ápolása, anyanyelv gyakorlása.
Gyermekprogramok, táborok, rendezvények, versenyek szervezési és megvalósítási
költségei.
Rendezvények, ünnepségek, közös sport- és kulturális programok szervezési és
megvalósítási költségei.

A pályázati dokumentációkat a pályázatok szerint, tematikusan a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi
és Nemzetiségi Bizottság (a továbbiakban: KOEN) által felkért 4 tagú javaslattevő bizottság döntésre
előkészíti, majd ezt követően a KOEN (Alapítványok esetében a Képviselő-testület) dönt a végleges
támogatásokról. A döntéseket követően a nyertes pályázókat írásban értesítjük.
Fenti pályázatokon túl javasolom az alábbi, kifejezetten művészeti témájú pályázat szakbizottság által
történő támogatását:

4.

Pályázat

Költségvetési sor

Pályázati keretösszeg
(Ft)

Public art pályázat köztéri
interaktív szobrokra a IX.

3421. számú „Kulturális
koncepció”

18.000.000,-

kerületben 2020
4. Public art pályázat köztéri interaktív szobrokra 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 hely specifikus,
elsődlegesen a nem művészet-orientált közönségréteget megcélzó, illetve bevonó, s e
közönség felöli visszacsatolás igényén alapul (Forrás: Kristine Stiles: 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 megvalósításához olyan hozzáértő zsűri kiválasztását javasolom, kiknek
szakmai koordinációja garancia a sikeres, színvonalas pályázat megvalósításához:
Kertész László: művészettörténész, kurátor, a Kortárs Műgyűjtő Akadémia
(CCA) oktatási és kutatási igazgatója
Somogyi Hajnalka: művészettörténész, kurátor, az Off-Biennále Egyesület
alapító-vezetője
Szabó Ádám: szobrászművész, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem rektor-helyettese
Százados László: művészettörténész, kurátor, a Szépművészeti Múzeum-Magyar
Nemzeti Galéria főmuzeológusa, a Balkon kortárs művészeti folyóirat szerkesztője
A szakmai koordinációt biztosító bizottság által összeállított pályázati anyag bizottság elé
terjesztésének ellentételezéseként 11.561,-Ft/fő megbízási díj összeget javasolok.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés, valamint az ahhoz mellékelt pályázati
anyagok alapján hozza meg döntését.
Budapest, 2020. február 24.
Döme Zsuzsanna s. k.
alpolgármester
Mellékletek:
1. Pályázati kiírás kulturális tevékenységek támogatása ügyében
2. Pályázati kiírás egyházi szervezetek támogatása ügyében
3. Pályázati kiírás nemzetiségi önkormányzatok támogatása ügyében

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy:
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú során elkülönített keretösszeg terhére 17.000.000,Ft, azaz tizenhét-millió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja
az SZ-……/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó
formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon
történő közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ A kulturális tevékenységek támogatása pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottsága által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a
beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre
előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi
személyeket választja:
1.
2.
3.
4.

Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
Dr. Kelemen Miklós, a Humánszolgáltatási Iroda
pályázatokkal foglalkozó
tisztviselője
……………………… (Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ a hatályos költségvetési rendelet 3921. számú során elkülönített keretösszeg terhére 6.000.000,- Ft,
azaz hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az SZ……/2020. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó
formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon
történő közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

4./ Az egyházi szervezetek támogatása pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottsága által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a
beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre
előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi
személyeket választja:
1.
2.
3.
4.

Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
Dr. Kelemen Miklós, a Humánszolgáltatási Iroda
pályázatokkal foglalkozó
tisztviselője
……………………… (Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

5./ a hatályos költségvetési rendelet 3989. számú során elkülönített keretösszeg terhére 6.000.000,- Ft,
azaz hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az SZ……/2020. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó
formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon
történő közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

6./ A nemzetiségi önkormányzatok támogatása pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását
megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi,
majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az
alábbi személyeket választja:
1.
2.
3.
4.

Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
Dr. Kelemen Miklós, a Humánszolgáltatási Iroda
pályázatokkal foglalkozó
tisztviselője
……………………… (Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

7./ támogatja a ’Public art pályázat köztéri interaktív szobrokra a IX. kerületben 2020’ pályázati
program megvalósítását.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

8./ A ’Public art pályázat köztéri interaktív szobrokra a IX. kerületben 2020’ pályázati program
kidolgozása és a bizottság márciusi rendes ülésére történő előterjesztése érdekében szakmai
bizottságot jelöl ki, melynek tagjai:
1.
2.
3.
4.

Kertész László művészettörténész
Somogyi Hajnalka művészettörténész
Szabó Ádám szobrászművész
Százados László művészettörténész

A javaslattevő bizottság tagjai részére 11.561,-Ft/fő megbízási díjat állapít meg a 3421. számú
„Kulturális koncepció” költségvetési sor terhére.
Határidő:
Felelős:

2020. február 27.
Döme Zsuzsanna alpolgármester

