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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/14695-2/2012/XII.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdése  értelmében  az 
önkormányzati  feladatok  közé  tartozik  a  kulturális, közművelődési  feladatok  ellátása,  a 
muzeális  intézményekről,  a nyilvános könyvtári  ellátásról és a közművelődésről szóló  1997. 
évi  CXL.  törvény  76. §  (1)  és (2)  bekezdés  g)  pontja  szerint  a  települési  önkormányzat 
kötelező  feladata  a  helyi  közművelődési  tevékenység  támogatása,  ezen  belül  különösen  a 
szabadidő kulturális  célú eltöltéséhez a feltételek  biztosítása.

Önkormányzatunk  fontosnak  tartja  a  kerületi  lakosok közművelődési,  kulturális  
lehetőségeinek  kiszélesítését,  ennek  érdekében  támogatja  a  közösséget  formáló,  igényes, 
valódi értékeket közvetítő  kulturális  szervezeteket.

A  kultúra  támogatásának  jelenlegi  rendszerében  az  a szervezet  kaphat  állami  támogatást, 
amelyik  helyi  önkormányzattal kötött, legalább három éves közszolgáltatási szerződés alapján 
a működéséhez önkormányzati  támogatást is  kap.
A  korábban  megkötött  közszolgáltatási  szerződéseink  nyújtotta  kulturális  lehetőségek 
színesítésére,  bővítésére javaslom,  hogy a most jelentkezett szervezettel  is  állapodjunk meg a 
mellékelt  szerződésben foglalt  feladatok ellátásra.

A  Ferencvárosi  Úrhölgyek  Polgári  Egyesülete  fontosnak  tartja  a  ferencvárosi  polgárok 
bevonását  kerületünk  kulturális  életébe.  Ugyanennyire  lényeges  számukra  az  ifjúság 
nevelésében  való  részvétel,  a  szabadidő  hasznos  eltöltésének  elősegítése  és a ferencvárosi 
polgárok társadalmi ismereteinek  gazdagítása.
Az  egyesület  céljai:  Ismeretterjesztő  előadások,  zenés  irodalmi  estek,  jótékonysági 
rendezvények,  ifjúsági koncertek, összejövetelek rendezése. Kirándulások, túrák, körutazások 
szervezése hazai és határon túli történelmi emlékhelyeinkre.

A  közszolgáltatási  szerződés  fogalmát  és  feltételeit  az  egyesülési  jogról,  a közhasznú 
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi 
CLXXV. törvény szabályozza.
Az egyesület a közhasznú tevékenységét megfelelő  színvonalon  csak abban az esetben tudja 
ellátni,  ha Önkormányzatunk  közszolgáltatási szerződést köt a szervezetükkel.
A fentiek  alapján javasolom a tisztelt  Képviselő-testületnek, hogy  a Ferencvárosi Úrhölgyek 
Polgári Egyesülettel a közszolgáltatási szerződést 1.500.000,-Ft/év összegben kösse meg.
A  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
Szervezeti  és Működési Szabályzatáról  szóló  28/2011. (X.11.)  rendelete  3.§ (3)  bekezdése 
alapján a közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Képviselő- testület  dönt.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni  és  a 
határozati javaslatot elfogadni.

Budapest, 2012. március 14.
Formanek Gyula s.k.

       alpolgármester
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420,  fax.:216-3288,  e-mail:  formanekgy@ferencvaros.hu
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Határozati javaslat

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

1.  a  Ferencvárosi  Úrhölgyek  Polgári  Egyesületével  a szabadidő  kulturális  célú 
eltöltéséhez  szükséges  feltételek  biztosítása,  mint önkormányzati  közművelődési 
közfeladat ellátása  érdekében 1.500.000,-Ft/év összegben közszolgáltatási szerződést 
köt 2011. április  01. napjától  2014. március  31. napjáig  és felkéri  a  polgármestert, 
hogy gondoskodjon a közszolgáltatási szerződés aláírásáról.

2. felkéri  a polgármestert,  hogy  a 2012. évi  költségvetésben,  a 2012. évi  költségvetési 
rendelet következő módosításakor, gondoskodjon az összeg elkülönítéséről.

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 1.pont: 2012. március 31.

2.pont: a 2012. évi költségvetési rendelet soron követő módosítása
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Melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS

Amely létrejött 
egyrészről
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Statisztikai számjele:  15735722-8411-321-01
Adószám:  15735722-2-43
Törzskönyvi azonosító 
száma:

735726

Képviseli: Dr. Bácskai János polgármester
mint Támogató – a továbbiakban: Támogató – 

másrészről 
Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári  Egyesülete 
Székhely: 1093 Budapest, Mátyás utca 9.
Adószám: 18225954-1-43
Képviseli: Gyurákovics Andrea elnök
mint Támogatott – a továbbiakban: Támogatott – 

alulírott  helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. Preambulum

1.1. Felek  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi LXV.  törvény  8.  §  (1)  és  (2) 
bekezdésében  meghatározottak,  valamint  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) és (2) 
bekezdés  g)  pontja  alapján  az  önkormányzati  feladatok  ellátása  érdekében 
közszolgáltatási szerződést kötnek.

1.2. Támogató  kiemelten  fontosnak  tekinti  a  kerületi lakosság  kulturális  igényeinek 
kielégítését és a kerületi kultúra  megfelelő  formában történő támogatását, színvonalának 
biztosítását.
A  Támogatott  a  kultúra  ügyének  szolgálata,  a  hagyományok  őrzése  közhasznú 
tevékenységeket  ellátó  egyesület,  amely  részt  vesz  Ferencváros kulturális  értékeinek 
felkutatásában, megőrzésében, népszerűsítésében.

2. A szerződés tárgya

2.1. Támogató  az  1.1.  pontban  foglalt  feladatának  teljesítése  érdekében  megbízza 
Támogatottat  a  következő  tevékenységek  ellátásával:  Ismeretterjesztő  előadások,  zenés 
irodalmi  estek,  jótékonysági  rendezvények,  ifjúsági koncertek,  összejövetelek  rendezése. 
Kirándulások, túrák, körutazások szervezése hazai és határon túli  történelmi emlékhelyeinkre.
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3. Szerződés időtartama 

3.1. Felek  rögzítik,  hogy  jelen  szerződés  határozott  időre,  2011.  április  1.  napjától 
számított 3 évre – 2014. március 31. napjáig jön létre.

3.2. Felek  kötelezettséget  vállalnak  arra  nézve,  hogy  a szerződés  felülvizsgálata  céljából 
minden  év  szeptember 30. napjáig  tárgyalásokat kezdenek  a kölcsönös támogatások, 
illetve  vállalások esetleges kibővítése  tárgyában.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Támogatott  vállalja,  hogy  együttműködik  a  Budapest IX.  kerület más  kulturális,  
sport és közéleti szervezeteivel.

4.2. A  Támogatott  kijelenti,  hogy  a  2.1.  pontban  meghatározott  feladatainak  ellátásához 
szükséges  szakértelemmel  rendelkezik,  s  vállalja,  hogy  a  feladatait  magas  szakmai 
színvonalon,  a legjobb tudása szerint  látja el.

4.4. A Felek  rögzítik,  hogy  ha  a Támogatott  feladatának  ellátásához speciális  szakértelem 
vagy  képesítés  szükséges,  a  Támogatott  jogosult  közreműködőt  igénybe  venni.  Az 
igénybe vett személy magatartásáért a Támogatott  úgy felel,  mintha maga járt volna  el.

4.5. A  Támogatott  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  jelen  megállapodás  2.1.  pontjában 
foglalt  feladatait  a  Támogató  igényeit  figyelembe  véve  és  vele  egyeztetve, 
együttműködve látja el.

4.6.  A  Felek  a  jelen  megállapodás  2.1.  pontjában  meghatározott  feladatok  teljesítése 
érdekében kötelesek  együttműködni és egymást kölcsönösen  tájékoztatni.  Amennyiben 
a  Támogatott  a  feladatait  bármely  okból  nem  tudja  teljesíteni  vagy  teljesítésében 
akadályoztatva  van,  erről  a  Támogatót  haladéktalanul  köteles értesíteni.  Az értesítési 
kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a Támogatott felel.  

4.7. Amennyiben  a feladatok  teljesítése a Támogatottnak fel  nem róható  okból átmenetileg 
megszakad,  szünetel,  illetve  késedelmet  szenved,  azt Támogatott  a  külső  körülmény 
megszűnését követően haladéktalanul köteles pótolni.  

4.8    A Támogatott  folyamatosan köteles tájékoztatni  a Támogatót a feladatai elvégzéséről és 
annak minőségéről.

4.9. Támogatott  köteles  a  rendkívüli,  előre  nem  látható  események  bekövetkezéséről  a 
Támogatót haladéktalanul  értesíteni,  és  a  Támogató részéről  döntésre  jogosult  
személlyel  egyeztetni.

4.10. A  Támogató jogosult  a  Támogatott  tevékenységét  ellenőrizni.  Amennyiben  a 
Támogatott  nem a  megfelelő  minőségű  színvonalon  végzi  feladatát  vagy  mulasztást 
követ  el,  a  konkrét  hiányosság  pótlására  a  Támogató haladéktalanul  felhívja  a 
Támogatottat.  A Támogatott a felhívásban  foglaltaknak  haladéktalanul  köteles eleget 
tenni. 

5. A közszolgáltatás finanszírozásának feltételei
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5.1. Támogató  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  Támogatott  jelen  megállapodás  2.1. 
pontjában  foglalt  közhasznú  feladatainak  ellátása  érdekében  2012-ben 1.500.000,- Ft, 
azaz Egymillió- ötszázezer forint  támogatást biztosít  a Támogatott  részére. A következő 
években az adott év önkormányzati  költségvetésének  függvényében  és lehetőségeinek 
figyelembe  vételével  a  rendeletben  meghatározott  összegű  támogatást  nyújtja 
Támogatottnak. 

5.2. Támogató  a támogatást jelen szerződés aláírásától  számított  15 napon belül,  illetve  az 
adott éves költségvetés elfogadását követő 30 napon belül,  jelen szerződésben foglaltak 
szerint  átutalja a Támogatott  Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél vezetett  62900184-
10004270 számú bankszámlájára.  

6. A finanszírozás felhasználásának módja

Támogatott köteles:
6.1. a működési támogatást kizárólag a Szerződés céljainak megfelelően felhasználni;  

6.2. a támogatást tárgyév január 1. napja  és  tárgyév december 31. napja  között felhasználni;  

6.3.  a  támogatás  jelen  szerződésben  meghatározott  időpontban  történő  felhasználását 
akadályozó bármely  okról azonnal értesíteni  Támogatót;

6.4.  biztosítani,  hogy  Támogató  a  szerződésben  rögzített  cél  megvalósítását  és Támogató 
egyéb  szerződéses kötelezettségeinek  teljesítését,  akár  a megvalósítás  befejezése  előtt, 
akár  a  befejezést  követően,  akár személyesen,  akár  megbízottai  révén  ellenőrizhesse, 
minden,  az  ellenőrzéshez szükséges  felvilágosítást  és egyéb  segítséget  az  ellenőrzésre 
jogosult  részére megadni;

6.5. a támogatási  összeget elkülönítetten  kezelni,  és a felhasználást  dokumentáló  számlákat, 
bizonylatokat, egyéb okiratokat Támogató  vagy egyéb ellenőrzésre  jogosult  szervek  által 
ellenőrizhető  módon kezelni,  és nyilvántartani;

6.6. a támogatási összeg felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig  beszámolót 
készíteni.  A beszámolónak a következőket kell tartalmaznia: 
• szakmai beszámolót: szakmai értékelést a támogatás céljainak  megvalósulásáról,
• pénzügyi  beszámolót:  mely  a jelen  szerződés 7. pontjában  meghatározott  elszámolási 

szabályoknak  megfelelően elkészített  pénzügyi  elszámolás,  a felmerült  költségek tételes 
felsorolása (szerződések, számlák  és egyéb bizonylatok alapján összesítve).

• Teljességi  nyilatkozatot:  a  Támogatott  képviselőjének  cégszerű  aláírásával  ellátott 
teljességi  nyilatkozat,  amelyben  a  Támogatott  büntetőjogi  felelőssége  tudatában 
kijelenti,  hogy minden adatot a Támogató rendelkezésére bocsátott, az alapbizonylatok  a 
Támogatott  elszámolási  nyilvántartásában  megtalálhatóak,  és  azok  a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, elfogadásra és ellenőrzésre.

7. A támogatás elszámolása

Támogatott:
7.1.  a támogatás felhasználásáról  a tárgyév  január 1. napja  és tárgyév  december 31. napja 

között, a nevére  kiállított  számlákkal (bérjellegű kiadások esetén megbízási szerződéssel, 
számfejtési  bizonylattal)  számol el,  melyből  csak a ténylegesen  felmerült,  igazolható,  a 
támogatás céljának megfelelő  költségek vehetők figyelembe;
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7.2.  átutalással  teljesített  kiadások  esetén  a  kapcsolódó  bankszámla-kivonat,  készpénzben 
teljesített  kiadások esetén  pedig  a kapcsolódó  pénztárbizonylat  csatolása  is  szükséges a 
pénzügyi teljesítés igazolása céljából;

7.3. a támogatás elszámolása minden esetben forintban történik;

7.4. az eredeti bizonylatokra minden esetben rá kell vezetnie  a támogatást biztosító képviselő-  
testületi döntés határozatszámára hivatkozva a következő szöveget:
„A képviselő-testület  …/2012. (….) határozata alapján …….. Ft összeg Bp. Főv.           IX 
Kerület Ferencváros Önkormányzata támogatásának elszámolására felhasználva.” 

      Fenti szöveggel ellátott eredeti bizonylatokról a támogatott másolatot  készít, ezt követően 
a  másolaton  feltünteti,  hogy  az,  az  eredetivel  mindenben  megegyezik.  A  hitelesített 
másolatot  a szervezet képviselője dátumozza, aláírásával és pecsétjével látja el. 

      A hitelesített  bizonylatmásolatokat  összesítő  lap  kíséretében a  pénzügyi  beszámoló 
részeként a szakmai beszámolóval együtt  kell  a Humánszolgáltatási Irodára benyújtani. A 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársa a szakmai ellenőrzés után továbbítja  az elszámolást 
a Pénzügyi Irodára pénzügyi-számviteli  ellenőrzés végett. 

7.5. Támogató  az elszámolás ellenőrzése során tett megállapításai  alapján jogosult  felhívni  a 
Támogatottat  hiánypótlásra,  határidő  megadásával.  Ha  ennek  a  támogatott  nem  tesz 
eleget, köteles a támogatás teljes, vagy részbeni visszafizetésére. 

7.6.  A  támogatás  elszámolásának  elfogadásáról,  illetve  el  nem  fogadásáról  a 
Humánszolgáltatási Iroda írásban értesíti az Egyesületet.

8. Titoktartás

8.1. Szerződő felek a jelen megállapodással összefüggésben tudomásukra jutott a Ptk. 81.§ (3) 
bekezdése szerinti  adatot,  információt,  dokumentációt  kizárólag  a  szerződés  céljára 
jogosultak  felhasználni,  és  kötelezik  magukat,  hogy azokat  illetéktelen  harmadik 
személynek  nem adják át, nem teszik  hozzáférhetővé és nem hozzák nyilvánosságra. 

8.2.  A titoktartási  kötelezettség  Szerződő  feleket  jelen  jogviszony  megszűnését  követően, 
időkorlátozás  nélkül  terheli,  amíg  a  titok  jogszerűen  nyilvánosságra  nem hozható.  A 
titoktartási  kötelezettség  megszegéséből  származó  károkért,  az  azt  megszegő  fél 
felelősséggel tartozik. 

9. A Szerződés megszűnése

9.1. Jelen szerződés megszűnik:

-  a  meghatározott  időtartam  elteltével,  kivéve,  ha  a  Felek  a  szerződés  lejártát 
megelőzően a szerződést közös megegyezéssel meghosszabbítják.

- a Felek közös megegyezésével,  

  - az arra jogosult  rendkívüli  felmondásával.

9.2. Támogató jogosult  a szerződést azonnali  hatállyal  felmondani,  ha:

a) a Támogatott ellen jogerősen felszámolási  eljárás indult;
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b) a  Támogatott  a  jelen  szerződésben  meghatározott  kötelezettségét  neki  felróható 
módon súlyosan megsértette, különösen,  ha valamely  feladatát a Támogató ismételt  
írásbeli felhívása ellenére nem látja  el megfelelően, nem teljesíti

c) Támogatott a szerződéses kötelezettségeinek  teljesítésével késedelembe esik
d) a Támogatott  a tevékenységére vonatkozó  jogszabályokat vagy hatósági előírásokat 

súlyosan megsértette, 
       e)      a támogatott program,  projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző 

          körülmény Támogatottnak felróható okból következett be;
f)      olyan jogszabályi  változás következik  be, amely kizárja a jelen szerződésben 
          foglaltak  Támogató részéről történő teljesítését 
g)       támogatott  a támogatással elszámolni  nem tud, vagy azt más célra használta  fel.

9.3. Ha Támogató  a  Szerződést azonnali  hatállyal   felmondja, Támogatott  a támogatás teljes  
összegét,  illetőleg  annak nem teljesített  kötelezettségekkel arányos részét,  az erről szóló 
értesítés  kézhezvételétől  számított  8  napon  belül  köteles  visszafizetni  Támogató 
számlaszámára. 

9.4. A  Támogatott  a  szerződést azonnali  hatállyal  abban  az  esetben  mondhatja  fel,  ha  a 
Támogató a  jelen  szerződésben  meghatározott  támogatási  összeget  nem  tudja 
biztosítani,  és ezzel lehetetlenné teszi a Támogatott  ez irányú  további működését. 

9.5.  A szerződés megszűnik,  amennyiben  az  Egyesület  közhasznú  jogállását  elveszíti  és  a 
közhasznúsági  nyilvántartásból  törlésre  kerül.  Az  Egyesület  a  közhasznú  jogállásának 
megszűnéséről,  valamint  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil 
szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  75.  §  (5) 
bekezdése alapján  az  e  törvénynek  megfelelő  közhasznúsági  nyilvántartásba  vételéről  az 
Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni  köteles.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Amennyiben  a  jelen  megállapodás bármely  rendelkezése érvénytelen,  a  többi része 
hatályban marad. A szerződő felek  kötelezettséget vállalnak  arra, hogy az érvénytelen 
részt úgy módosítják, hogy az érvénytelen résszel elérni kívánt cél megvalósuljon.

10.2. A szerződés teljesítése során a szerződő felek az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a 
megállapodások,  értesítések,  nyilatkozatok,  kiegészítések,  módosítások  csak  annyiban 
hatályosak, amennyiben  azokat a szerződő felek írásban teszik  meg.  Írásbeli  alaknak  a 
telefax,  a levél és az e-mail- üzenet minősül.  

10.3. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a közpénzek  
felhasználásával,  a köztulajdon  használatának  nyilvánosságával,  átláthatóbbá tételével 
és ellenőrzésének bővítésével összefüggő  egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi 
XXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelő  közzétételi  kötelezettség alapján a cég nevét 
a  Támogató a  honlapján  nyilvánosságra  hozza  a  jelen  szerződés  közzétételével 
egyidejűleg.  Továbbá tudomásul veszi,  hogy a Támogatóval kötött szerződések esetén a 
közpénzek  felhasználásával  érintett  szerződő  félként  a  2003.  évi  XXIV.  törvény 
rendelkezései  a  közzététel  és  adatvédelem  tekintetében  kötelezőek,  annak  betartása 
érdekében közreműködési kötelezettség áll fenn.

10.4. A Felek  a  közöttük  felmerülő  vitás  kérdéseket elsősorban  egyeztetéssel kísérlik  meg 
eldönteni.

10.5. Jelen szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a Ptk., az Ötv., és az egyéb  hatályos 
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
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A szerződő felek  jelen szerződést – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2012. március ….. 

……………………………….. …………………………………..
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

Képviseli: Dr. Bácskai János polgármester
Támogató

Ferencvárosi Úrhölgyek 
Polgári Egyesülete 

Képviseli: Gyurákovics Andrea elnök 
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:

…………………………….
Nyeste Marianna
Pénzügyi Iroda vezetője

9



Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete (FERUPE Egyesület)
1093 Budapest Mátyás u. 9.
Bírósági nyilvántartásba vétel dátuma és száma: 2011. szeptember 23., 60523/2011/2
E-mail:  Ferupe9@gmail.com
Telefon: 7877525, 06 704082430

A  Ferencvárosi  Úrhölgyek  Polgári  Egyesülete (FERUPE)  2011-ben  alakult  azzal  a 

célkitűzéssel, hogy tevékenységével a kultúra ügyét szolgálja  Ferencvárosban. Az egyesületet 

14 ferencvárosi  hölgy  alapította, olyan  lányok, asszonyok, akik  elkötelezettek Ferencváros és 

a  kultúra  ügye  iránt.  Mára  létszámunk  megháromszorozódott,  lelkesedésünk  változatlanul 

határtalan.

Úgy gondoljuk  az előttünk  álló  időszakban sokkal nagyobb figyelemre lesz szükség a kultúra 

területén, hiszen az állami kiadások lefaragása, az elvonások ezt a területet érintették elsőként. 

„Mentől jobban kiélesedik  a világválság, annál inkább nyer jelentőségében a kultúra, az az 

egyedüli  varázsszer,  amely  még haldokló nemzetekben és társadalmakban is  új  életet  tud 

fakasztani.”

(gróf Klebelsberg Kunó)

Egyesületünk  a nagy,  látványos  projektek  és fesztiválok  mellett  fontosnak  tartja  az állandó, 

hosszú  távú,  kis  közösségekbe  ágyazódó  kulturális  programok  szervezését,  támogatását. 

Jelenleg  a kulturális  (művészeti)  élet  főként  nagyobb,  kiemeltebb  helyszíneken  folyik  egy 

szűk réteg előtt, az élvonalba tartózó hazai művészekkel, és külföldi sztárokkal. Véleményünk 

szerint  a  szélesebb  rétegek  bevonásához  kisebb  helyszíneket  (templomokat,  iskolákat, 

könyvtárakat,  múzeumokat,  művelődési  házakat,)  kell  bekapcsolni  a  művészeti  élet 

vérkeringésébe,  igazi  közösségi  életet  teremtve  ezzel.  Célunk  tehát,  a  kultúrához 

kapcsolódóan  közösséget  formálni,  és  a  tömegkultúra helyett  igényes,  valódi  értékeket 

hordozó művészeti  produkciókat közvetíteni a ferencvárosi polgárok felé.

Manapság az igazán igényes, valódi értékeket hordozó művészi teljesítmények helyett  a média, 

fesztiváljaink  és kulturális  rendezvényeink  is  elsősorban a tömegkultúra világát közvetítik  az 

emberek felé. Az indoklás pedig az, hogy  ez az,  ami közérthető  és eladható, erre van igény. 

Feltehetjük  azonban  a kérdést:  az igényt  vajon  ki teremti  meg? Hogy  lehet az,  hogy  20-30 

évvel ezelőtt  még egy ország hallgatott  a rádióban, vagy nézett a televízióban olyan művészeti 

műsorokat,  melyek  ma talán pár ezer ember érdeklődésére  tartanának  számot?  Igen,  először 

az igényt  kell  megteremtenünk,  és ebben  óriási  a  felelősségünk.  Ahhoz  azonban,  hogy  a 

kultúra  nagyobb  beágyazottságra  tegyen  szert,  és  a  társadalom  tagjai  ne  csak  passzív 

„kultúrafogyasztók”  legyenek,  hanem  aktívan  alakítsák,  formálják  a  kultúrát,  igazán 

összetartó, helyi közösségekre van szükség.
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Egyesületünk  bemutatkozó  rendezvénye,  amelyre  a fentiek  jegyében a Ferencvárosi  Advent 

programsorozat részeként került  sor, nagy sikert aratott. Ezt komoly lépésként értékeljük azon 

az úton,  amelyen  társaságunk  elindult.  Nagy örömünkre  szolgált  az is,  hogy  az eseményen 

minden korosztály képviseltette magát. 

Estjeinkre  ferencvárosi  kötődésű művészek,  színészek,  muzsikusok  mellett,  ismert  közéleti 

személyiségeket és  egy-egy  hazai  borvidék  prominens képviselőjét  hívjuk  vendégül  az 

irodalom-  zene-bor triangulumának  jegyében.  Összejöveteleinket kötetlen  diskurzus zárja,  a 

hallgatóságnak  lehetősége  nyílik  elbeszélgetni  a közreműködőkkel,  a  kerület  vezetőivel,  a 

művészekkel,  egymással.  Ezzel  egyesületünk  másik  fontos  célkitűzése  is  megvalósul  −  a 

kultúrához kapcsolódóan helyi  kis közösségek formálódnak. 

Zenés irodalmi  összejöveteleinket rendszeresen, évi hat alkalommal szeretnénk  megrendezni 

(olyan  művészek  közreműködésével,  mint  Sebestyén Márta  és Andrejszki  Judit,  vagy Kokas 

Katalin és Kelemen Barnabás).

Kiemelten  fontosnak  tartjuk  fiataljaink  hatásosabb  ösztönzését  a  kultúra  „fogyasztására”,  a 

kulturális  életben  való  részvételre.  Szeptembertől  4  részes  ifjúsági  hangverseny  sorozatot 

szeretnénk  indítani  „Fiatalok  fiataloknak”  címmel,  amelyen  pályakezdő  muzsikusoknak 

adnánk  fellépési  lehetőséget,  és  a  koncertet  követően  ismerkedési  lehetőséget  is,  a 

Ferencvárosban élő, tanuló  ifjúság számára.

Ismeretterjesztő  előadások szervezését is  tervezi  egyesületünk, neves közéleti  személyiségek, 

tudósok, művészek közreműködésével.

Kirándulásokat, túrákat szervezünk  hazai és határon túli  történelmi emlékhelyeinkre,  amellyel 

célunk, történelmi tudatunk  erősítése.

Tervezünk  továbbá  önálló  kamarazenei  esteket,  templomi  koncerteket,  jótékonysági 

rendezvényeket, egyszerű beszélgetéseket, a ferencvárosi polgárokat érintő, érdeklő témákról.

A  fentiek  megfelelő  színvonalú  megvalósítása  érdekében  kérjük  a  Ferencvárosi 

Önkormányzat támogatását közszolgáltatási szerződés keretében, 2 500 000 Ft/év összegben.

Budapest, 2012. február 22.

Gyurákovics Andrea s.k.
elnök
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