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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 6/2016. (II.23.) számú - hatályos költségvetési rendeletében keretösszegeket különített el pályázati
célok támogatására, míg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális,
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 2016. március 23-i ülésén döntött a 2016. évi, a Bizottság
szakterületét érintő tevékenységek támogatására irányuló pályázati kiírásokról.
Az alábbi táblázat összegzi a kiírásokat jóváhagyó bizottsági határozatok számát, valamint az
elkülönített keretösszegeket a költségvetési sorok megjelölésével:
KEN határozat

Keretösszeg

Költségvetési
sor száma

1. Kulturális tevékenységek támogatása

KEN 15/2016 (III.23.)

12 000 000 Ft

3972

2. Civil szervezetek részére

KEN 13/2016 (III.23.)

5 000 000 Ft

3922

Pályázat típusa

A pályázati dokumentációk benyújtási határideje egységesen 2016. április 15-e volt.
1.) Kulturális tevékenységek támogatása esetében pályázni az alábbi célokra lehetett:
Ferencváros területén 2016. április 1. és 2017. április 15. között megvalósuló kulturális, művészeti
programok.
Pályázatot bármely önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet (egyesületek, alapítványok),
gazdasági társaság, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet, adószámmal rendelkező
magánszemély benyújthatott.
A kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhívásra 42 pályázó nyújtotta be
határidőben pályázati programját. (alapítványi pályázat: 9 db)
A benyújtott pályázatok alapján a pályázók összesen 42.714.250,- forint összegben igényeltek
támogatást. (Az alapítványok: 9.957.000,- forint összegben igényeltek támogatást)
A beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság - 2016. május 9-én - előzetesen
véleményezte.
Az alapítványi pályázatok között érvénytelen pályázat 1 volt.
1. Garabonciás Alapítvány pályázatában nem nyújtotta be a pályázat mellékletét képező
nyilatkozatokat. A pályázati kiírás alapján hiánypótlásnak helye nincs.
Az elbírálásnál elsőbbséget élveztek:
 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
1956 60. évfordulójához, illetve a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó program,
a fogyatékkal élőknek szóló vagy velük megvalósítandó programok.

Előnyt élveztek a ferencvárosi kulturális eseményekhez kötődő szervezetek, a ferencvárosi székhellyel
vagy bejegyzett IX. kerületi telephellyel rendelkező ferencvárosi működésű és kötődésű önálló jogi
személyiséggel rendelkező civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), gazdasági társaság, önálló
jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek, adószámmal rendelkező magánszemélyek.
A részletes, eredeti pályázati dokumentumok munkaidőben a Humánszolgáltatási Irodán
megtekinthetőek.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja
értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és
átadása, ezért a pályázati támogatásukra - és annak összegére vonatkozóan - a Bizottság csak
javaslattételi jogkörrel rendelkezik, így a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság döntését
követően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) számú hatályos költségvetési
rendeletében pályázati célra elkülönített keretösszegek felosztásához - alapítványok tekintetében képviselő-testületi döntés szükséges.
A kulturális tevékenységek támogatására benyújtott pályázatok összegzését az előterjesztéshez
mellékelt táblázat tartalmazza.
A pályázatokkal kapcsolatban a javaslattevő bizottság tagjai az alábbi javaslatot tették:
Kulturális tevékenységek támogatása
3972. sz. "Kulturális tevékenységek pályázati támogatása”
Alapítványok
Pályázó

1

2B Kulturális és Művészeti
Alapítvány
Ars Nova Sacra
Énekegyüttes Alapítvány

2
3

Ars Sacra Alapítvány

Bakelit Multi Art Center
4 Alapítvány

2016. évi pályázati program

2016-ben
pályázott összeg

600 000 Ft
2B Alapítvány Programja
Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes
Mozart Requiem - koncertje a
Budapest üllői úti Örökimádás
templomban.
Komolyzenei koncertek a
Budapest Music Centerben

1 820 000 Ft
150 000 Ft
350 000 Ft
667 000 Ft

5

The Talent képzőművészeti
kiállítás 2016
"Folytatjuk…" Garabonciás mesék
sorozat folyatása, fiatalok számára
önismereti kreatív műhely tartása

2 400 000 Ft

Gyógyfoglalkoztatásért
6 Alapítvány

Tárt Kapuval a Ferencvárosban

1 400 000 Ft

Írók a katedrán - Rendhagyó
irodalomórák a Ferencvárosban

1 120 000 Ft

Garabonciás Alapítvány

Írott Szó Alapítvány
7

Javasolt összeg
(2016. év)

200 000 Ft
200 000 Ft

500 000 Ft
ÉRVÉNYTELEN
500 000 Ft
400 000 Ft

Nagyvárad téri Református
8 Egyházközségi Alapítvány
Orkesztika Alapítvány
9

Rendezvények, zenés áhítatok,
gyülekezeti közös ebédek
MOHA estek 2016 - Az
Orkesztika Alapítvány - MOHA Mozdulatművészek Háza
programjában
Összesen:

200 000 Ft
700 000 Ft
300 000 Ft
1 000 000 Ft
9.957.000

2 550 000 Ft

2.) Civil szervezetek esetében pályázni az alábbi célokra lehetett:
Ferencváros lakosaiért végzett
 egészségügyi, egészségvédelmi, egészség megőrzési tevékenység
 közéleti, szociális és gyermek, ifjúsági, idősügyi tevékenység
 Pályaorientációs és pályakorrekciós, valamint felnőttképzési tanácsadás
Pályázatot bármely – a Ferencváros területén tevékenykedő, (ferencvárosi székhellyel vagy bejegyzett
IX. kerületi telephellyel rendelkező szervezet, vagy országos, regionális szervezet, mely igazoltan
rendelkezik Ferencváros területén működő tagszervezettel) és önálló jogi személyiséggel rendelkező –
civil szervezet (egyesület, alapítvány), egyéb karitatív célú, érdekvédelmi- és érdekképviseleti
szervezet, gazdasági társaság benyújthatott.
A civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhívásra 16 pályázó nyújtotta be
határidőben pályázati programját. (alapítványi pályázat: 4 db.)
A benyújtott pályázatok alapján a pályázók összesen 10 683.620,- forint összegben igényeltek
támogatást. (Az alapítványok: 2 050.620,- forint összegben igényeltek támogatást)
A beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság - 2016. május 9-én - előzetesen
véleményezte.
Az érvényes pályázók közül a pályázati kiírásnak megfelelően az elbírálás során előnyt élveznek azon
pályázatok, melyek vonatkozásában az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők részére szervezett
programok, valamint azok a kulturális területen szervezett programok, melyek együttműködésen
alapulnak, vagy önkormányzati rendezvényhez kapcsolódnak, illetve a tervezett programokkal
kapcsolatban előzetesen egyeztetnek, valamint a pályázó önerőt biztosít.
Az alapítványi pályázatok között érvénytelen pályázat 1 volt.
1. Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány pályázatában
nyilatkozott, hogy az OBH-nál benyújtja a civil szervezetek beszámolóját a 2013., továbbá a
2014. esztendőről. Nyilatkozata ellenére ennek sem 2013., sem 2014. évben nem tett eleget.
A részletes, eredeti pályázati dokumentumok munkaidőben a Humánszolgáltatási Irodán,
megtekinthetőek.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja
értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az alapítványi forrás átvétele és
átadása, ezért a pályázati támogatásukra - és annak összegére vonatkozóan - a Bizottság csak
javaslattételi jogkörrel rendelkezik, így a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság döntését
követően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) számú hatályos költségvetési
rendeletében pályázati célra elkülönített keretösszegek felosztásához - alapítványok tekintetében képviselő-testületi döntés szükséges.
A civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok összegzését az előterjesztéshez mellékelt
táblázat tartalmazza.
A pályázatokkal kapcsolatban a javaslattevő bizottság tagjai az alábbi javaslatot tették:

Civil szervezetek támogatása
3922. sz. "Civil szervezetek támogatása"
Alapítványok
Pályázó

1

Antall József Politika- és
Társadalomtudományi
Tudásközpont Alapítvány

2016. évi pályázati program
Életutak, találkozások - Ferencváros
személyes emlékezetének
feltérképezése fiatalokkal

2016-ben
pályázott
összeg
630 000 Ft

ÉRVÉNYTELEN

2

Horizont Szociális Alapítvány Gyerekek táborozása, idős emberek
kirándulása

604 620 Ft

3

Kicsi Szív Alapítvány

516 000 Ft

4

Szent Rafael Caritas
Alapítvány

"Együtt a boldog gyermekekért"
Ferencvárosi szenvedélybetegek és
egyéb nehéz élethelyzetű személyek
pszichoszociális gondozása
Összesen:

Javasolt összeg
(2016. év)

600 000 Ft
500 000 Ft

300 000 Ft
2 050 620 Ft

200 000 Ft
1 300 000 Ft

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak figyelembevételével hozza meg
döntését.
Budapest, 2016. május 6.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
táblázatban foglaltak szerint dönt a kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati
felhíváson részt vevő Alapítványok 2016. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 2016. évi
6/2016. (II.23.) számú hatályos költségvetési rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra
biztosított 12.000.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik.

Pályázó

2016. évi pályázati program

2016-ben
pályázott összeg

2B Alapítvány Programja

1 820 000 Ft

1

2B Kulturális és Művészeti
Alapítvány

2

Ars Nova Sacra
Énekegyüttes Alapítvány

3

Ars Sacra Alapítvány

4

Bakelit Multi Art Center
Alapítvány

The Talent képzőművészeti
kiállítás 2016

500 000 Ft

5

Garabonciás Alapítvány

"Folytatjuk…" Garabonciás mesék
sorozat folyatása, fiatalok számára
önismereti kreatív műhely tartása

2 400 000 Ft

6

Gyógyfoglalkoztatásért
Alapítvány

Tárt Kapuval a Ferencvárosban

1 400 000 Ft

7

Írott Szó Alapítvány

Írók a katedrán - Rendhagyó
irodalomórák a Ferencvárosban

1 120 000 Ft

8

Nagyvárad téri Református
Egyházközségi Alapítvány

Rendezvények, zenés áhítatok,
gyülekezeti közös ebédek

700 000 Ft

MOHA estek 2016 - Az
Orkesztika Alapítvány - MOHA Mozdulatművészek Háza
programjában

1 000 000 Ft

9

Orkesztika Alapítvány

Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes
Mozart Requiem - koncertje a
Budapest üllői úti Örökimádás
templomban.
Komolyzenei koncertek a
Budapest Music Centerben

Összesen:
Határidő:
Felelős:

Támogatási
összeg
(2016. év)

350 000 Ft

667 000 Ft

ÉRVÉNYTELEN
PÁLYÁZAT

9.957.000 Ft

2016. május 19.
Kállay Gáborné alpolgármester

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
táblázatban foglaltak szerint dönt a civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson
részt vevő Alapítványok 2016. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése az Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) számú hatályos költségvetési rendelet 3922. számú
költségvetési sor ezen célra biztosított 5.000.000.- Ft-os keretösszeg terhére történik.

Pályázó

2016. évi pályázati program

2016-ben
pályázott
összeg

Támogatási
összeg
(2016. év)

Antall József Politika- és
Társadalomtudományi
Tudásközpont Alapítvány
Horizont Szociális
Alapítvány

Életutak, találkozások - Ferencváros
személyes emlékezetének
feltérképezése fiatalokkal
Gyerekek táborozása, idős emberek
kirándulása

630 000 Ft

3

Kicsi Szív Alapítvány

"Együtt a boldog gyermekekért"

516 000 Ft

4

Szent Rafael Caritas
Alapítvány

Ferencvárosi szenvedélybetegek és
egyéb nehéz élethelyzetű személyek
pszichoszociális gondozása

300 000 Ft

1
2

Összesen:
Határidő:
Felelős:

ÉRVÉNYTELEN
PÁLYÁZAT
604 620 Ft

2 050 620 Ft

2016. május 19.
Kállay Gáborné alpolgármester

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy gondoskodjon a kulturális tevékenységek és civil szervezetek támogatására
meghirdetett pályázaton nyertes Alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.
Határidő:
Felelős:

Döntést követő 30 nap
dr. Bácskai János polgármester

4.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 2016. évben az Alapítványok részére megítélt támogatási összegről szóló megállapodások
megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a pályázó a 2015. évben kapott
támogatási összeggel elszámolt.
Határidő:
Felelős

2016. május 19.
dr. Bácskai János polgármester

Melléklet
Kulturális tevékenységek támogatása
(alapítványi pályázatok)

Pályázó

1.

2B Kulturális és
Művészeti Alapítvány

2.

Ars Nova Sacra
Énekeggyüttes
Alapítvány

3.

Ars Sacra Alapítvány

4.

Bakelit Multi Art Center
Alapítvány

5.

Garabonciás Alapítvány

6.

Gyógyfoglalkoztatásért
Alapítvány

7.

Írott Szó Alapítvány

8.

Nagyvárad téri
Református
Egyházközségi
Alapítvány

2016. évi pályázati program

Képzőművészeti kiállítások és azokhoz kapcsolódó
művészetpedagógiai foglalkozások szervezése történik kerületi
általános és középiskolások számára;
- Mánia 2016.04.01-04.15;
Macesz 2016.04.25-05.20,
A ház és lakói 2016.06.15- 07.21,
Common Jam 2016.09.10-10.01,
A háború gyermekei 2016.10.10-10.30,
Szobrászok 1956
2016.11.06-12.10,
Vasfüggöny 1956 2016.12.18 és 2017.02.10,
Testvérek 2017.02.17 és 03.10,
Hatikva 2017.03.15 és 04.15 közötti kiállítások megtartása a galéria
célja a pályázati időszak alatt.
Halottak napja idején, megemlékezés az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójáról, előadva Mozart Requiem művét.
2016.09.17-én 19.30 órakor az Ars Sacra Fesztivál és a Nyitott
Templomok Napja programsorozat keretében ingyenes hangverseny
kívánnak tartani a Budapest Music Centerben.
"Diploma nélkül" c. kiállítás-sorozat tárgy évi programsorozat ismételt
megtartása.
IX. kerület 14-21 éves tanulói és felnőtt fiataljai számára önismereti,
képességeket kibontakoztató kreatív műhely tartása
- Garabonciás Mesék sorozat folytatása 3 kerületi iskolában,
- 14. Történeti Társastánc Találkozó megszervezése,
- Shakespeare Szentivánéji álom műve alapján a Garabonciás Együttes
Tündérvilág c. előadásának felújítása.
Kiállítások és az azokhoz kapcsolódó programok (tárlatvezetés,
kerekasztal)
- Kreatív-művészeti és érzékenyítő csoport fiataloknak,
- művészetterápiás és művészeti foglalkozások mentális zavarokkal
élőknek,
- irodalmi délutánok az Üvegharang Társulat előadásában,
- Csoma Árpád kiállítása,
- karácsonyi kiállítás és jótékonysági vásár a Tárt Kapu Galériában,
- Bozóki Péter kiállítása,
Kerületi iskolákban folytatni kívánják a rendhagyó "irodalom órákat",
melynek keretén belül 8 József Attila díjas író és költő munkásságát
ismernék meg a diákok.
2016. április 11. - közös hangverseny a Vajda P. Ének-zene és Sport
tagozatos és a gyülekezeti kórussal;
- 2016.06.12 - Évadzáró énekes-zenés istentisztelet bevonva a gyülekezet
gyermekeit;
- 2016.09.04 - évadnyitó énekes-istentisztelet gyermekek bevonásával; 2016 ősze - reformációi ünnepség tartása (koncert, előadás,
szeretetvendégség);

- 2016 ősze -- buszkirándulás a Kórussal;
- 2017 februárjától havi 2 alkalommal hangversenysorozat tartása a
Reformáció 500. évfordulója kapcsán.

9.

Orkesztika Alapítvány

Orkesztika Alapítvány 2016. április 1. és 2017. április 15. között 10
előadást tart, mely a kísérletező fiatal művészek, és érettebb alkotók
kamaradarabjait mutatja be. Tánckoncertek en fellépnek: Mándy Ildikó
Társulata, a Magyar Mozdulatkórus, bemutatásra kerül a Kísérletező
művészek új darabja, továbbá a Magyar Mozdulatművészeti Társulat
kamara előadásai.

Civil szervezetek támogatása
(alapítványi pályázatok)
Pályázó

1

2

3

4

2016. évi pályázati program

3X1 napos foglalkozások ferencvárosi középiskolások számára:
1. nap csapatépítés, előkészület (interjútechnikák megismerése)
Antall József Politika- és 2. nap - idősekkel interjú készítés;
Társadalomtudományi
3. nap - létrejött anyag feldolgozása
Tudásközpont
4. projektbemutató - kiállítás, prezentáció;
Alapítvány
Alkalmak: 2016. okt. 22. AJTK előadó, 2016. nov. 5. - 9. ker. idős klubban
foglalkozás; 2016. nov. 19 AJTK előadó; 2016. dec. 4. - Ferencvárosi
Helytörténeti Gyűjteményben projektbemutató
Gyermek tábor Poroszolón, a FESZGYI Átmeneti Otthonában lakó
Horizont Szociális
gyermekek és fiatalok nyaraltatása által;
Alapítvány
- Autóbuszos kirándulás Veresegyházra és Gödöllőre.
Hátrányos helyzetű gyermekek számára július 10-16. között kívánnak a
Komárom-Esztergom megyei Héregen tábort tartani;
- Középső-Ferencvárosban élő, nehéz sorsú családjai számára
színházlátogatást terveznek két alkalommal;
- Budapest és a IX. kerület nevezetességeit kívánják megismertetni
Kicsi Szív Alapítvány
szervezett módon;
- hátrányos helyzetű családok számára kívánnak karácsonyi utalvánnyal
kedveskedni;
- kirándulások, kézműves-foglalkozások, játszóházak, filmvetítések,
szerepjátékok szervezése, közösségépítő programok tartása céljuk.
Az Alapítvány célja: csoportos találkozások /szenvedélybetegeknek/ heti 2
alkalommal;
Szent Rafael Caritas
- Lelkigondozói beszélgetések;
Alapítvány
- Utcai gondozás a IX. kerületben;
- Külső programok változó helyszínnel, havi 1-2 alkalommal;
- otthoni látogatások ünnepek kapcsán

