
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-204/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2020. szeptember 9.-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat az Aszódi-lakótelep kapcsán kiírt kulturális pályázat 

elbírálására 
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Humánszolgáltatási Iroda  
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: költségvetés) az előző évek gyakorlata szerint több előirányzaton szerepeltetett forrást 

arra, hogy a szakbizottságok szakmai javaslata alapján több, tematikus pályázat kerüljön kiírásra. 

 

Jelen szakbizottság ennek megfelelően a költségvetés elfogadását követően a KOEN 27/2020. (II.27.) 

számú határozatával gondoskodott a kulturális tevékenységek támogatására irányuló pályázatok 

kiírásáról. 

 

Ezen pályázat elbírálását követően, a KOEN 60/2020. (VII.29.) számú határozatával döntött úgy a 

Tisztelt Bizottság, hogy 800.000,- Ft keretösszeggel pályázatot hirdet az Aszódi-lakótelepen 

megvalósuló kulturális programok kapcsán. A fedezetet a „3972” számú Kulturális tevékenység 

támogatása megnevezésű költségvetési előirányzat biztosítja. 

 

A pályázati kiírásban megfogalmazottak szem előtt tartásával a beadott pályamunkák áttekintését 

követően a Javaslattevő Bizottság az alábbi javaslatot tette: 

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 
2020. évi igényelt 

támogatás 

Javasolt 

összeg 

(2020. év) 

1 
Civil Művek 

Közművelődési 

Egyesület 

Érzékenyítő tréningek 

filmvetítésekkel több témában 

(lakhatási gond, családon belüli 

erőszak, LMBTQ) 

800.000,- Ft 200.000,- Ft 

2 
Czinka Panna 

Népfőiskolai Egyesület 

Cselekvő Aszódi-lakótelep 

8 alkalmas pilot projekt 

közösségépítéssel, érzékenyítéssel a 

középpontban 

800.000,- Ft 200.000,- Ft 

3 

 
Pintér Szilvia e. v. 

Ki játszik ilyet? – 20 alkalomból álló 

zenés drámafoglalkozások 10-18 

éveseknek 

400.000,- Ft 400.000,- Ft 

Összesen: 2.000.000,- Ft 800.00,- Ft 

 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés, valamint az ahhoz mellékelt pályázati 

anyagok alapján hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2020. szeptember 3. 

  

 Döme Zsuzsanna

 alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kulturális tevékenységek 2020. évi 

pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 

800.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

 

Határidő: 2020. szeptember 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 

megállapodások aláírásáról. 

 

Határidő: döntést követő 60 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 
2020. évi pályázati 

támogatás 

1 
Civil Művek 

Közművelődési 

Egyesület 

Érzékenyítő tréningek 

filmvetítésekkel több témában 

(lakhatási gond, családon belüli 

erőszak, LMBTQ) 

,- Ft 

2 
Czinka Panna 

Népfőiskolai Egyesület 

Cselekvő Aszódi-lakótelep 

8 alkalmas pilot projekt 

közösségépítéssel, érzékenyítéssel a 

középpontban 

,- Ft 

3 

 
Pintér Szilvia e. v. 

Ki játszik ilyet? – 20 alkalomból álló 

zenés drámafoglalkozások 10-18 

éveseknek 

,- Ft 


