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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György 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, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) kiemelt feladatának tekinti, hogy szülöttjének, József Attilának a költészetét 

minden rendelkezésre álló eszközzel népszerűsítse. Ennek érdekében indította el 2011-ben, a 

költő születésének 110. évfordulója alkalmából a „József Attila mindenkinek” jelszóval 

fémjelzett kulturális misszióját. Ferencváros Önkormányzatának célja, hogy ne csak kerületi, 

hanem országos szinten és a határon túli magyarlakta területeken is éltesse József Attila 

kultuszát.  

 

Ferencváros Önkormányzata hagyományteremtő céllal az elmúlt években is támogatta az 

immár IV. alkalommal megrendezésre kerülő József Attila Vers-Dal Fesztivált (a 

továbbiakban: Fesztivál). A szervezők és a Fesztivál célja, hogy kapcsolatot teremtsen a 

kortárs költészet képviselői, az énekelt versek előadói és a saját dalszövegeket előadó amatőr 

és félprofesszionális zenészek között. Az együttműködés eredményeként minden évben 

kiemelt költőként szerepel a Fesztivál programjában József Attila, így számos izgalmas 

versmegzenésítést hallhattunk már az elmúlt években is a költőóriás művei közül. 

 

A mellékletben csatolt kérelem alapján a Fesztivál költségeinek támogatásához kérik 

Ferencváros Önkormányzatának 800.000,- Ft összegű támogatását a szervezők (tervezett élő 

találkozó 2018. április 7-8.).  

 

A fentiekben részletezett támogatás megvalósításához szükséges fedezetet várhatóan a 2018. 

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

sora fogja biztosítani. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését. 

 

Melléklet: a szervezők kérelme 

 

Budapest, 2018. február 9. 

 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

A. változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1. a József Attila Vers-Dal Fesztivál teljes körű lebonyolításához a ……./2018 sz. 

előterjesztés mellékletében foglalt kérelem alapján…. ……..Ft  összegű támogatást 

nyújt.  

 

Határidő:  2018. február 14. 

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 

megállapodás megkötéséről, a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését 

követően annak 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi Feladatok” 

költségvetési sora terhére. 

 

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül 

Felelős:   dr. Bácskai János polgármester 

 

B. változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a József Attila Vers- Dal Fesztivál 

lebonyolítási költségeit. 

 

Határidő:  2018. február 14. 

Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

 
 



Melléklet: 

Tárgy: támogatási kérelem 

Kállay Gáborné részére 

Alpolgármester Ferencváros 

 

Tisztelt Alpolgármester Asszony! 

 

2018-ban negyedik alkalommal szeretnénk megrendezni Budapesten, Ferencvárosban 

a József Attila Vers-Dal Fesztivált költők, énekelt és megzenésített versek, valamint saját 

szövegű dalok előadói számára. A fesztivál célja, hogy közel hozza egymáshoz az élő, kortárs 

költészet alkotóit, a verséneklőket, és a dalos (saját szövegű dalokat éneklő) előadókat. 

További célkitűzésünk, hogy Ferencváros szülöttjéről, József Attiláról, valamint az adott év 

évfordulós költőiről – 2018-ban 75 éve született Petri György, és 80 éve született Szilágyi 

Domokos – méltó módon megemlékezzünk, költészetük aktualitását, a ma emberének szóló 

üzeneteit mindenki számára egyértelművé tegyük. 

A szervezők megkeresésére a IX. kerületi Önkormányzat eddig is nyitottnak bizonyult 

az együttműködésre. Úgy gondoljuk, hogy egy önkormányzati támogatás elnyerése esetén a 

2018-as fesztivál a továbbiakban jelentős segítséget nyújthat a kerület kulturális életének, a 

József Attila-kultusznak a kiteljesedésében, terjesztésében. 

A József Attila Vers-Dal Fesztivál legutóbbi élő találkozójára 2017. április 1-2-án 

került sor a Dési Huber István Művelődési Házban. Ennek számszerűsíthető eredményei a 

következők: 

A fesztivál elindításától a költők jelentkezési határidejének leteltéig hozzávetőleg 140 költő - 

többek között Kiss Judit Ágnes, Miklya Zsolt, Sárhelyi Erika, Simon Adri, Suhai Pál, és 

Weiner Sennyey Tibor - küldött be verset. A háromtagú zsűri - Karafiáth Orsolya, Janox és 

Pécsi Marcell - munkájának köszönhetően végül 54 költő összesen mintegy 226 verse került 

fel a fesztivál honlapjára. 

Az áprilisi kétnapos találkozó zenei produkcióit háromtagú, ismert zenészekből álló zsűri - 

Heinczinger Mika (Misztrál), Krulik Zoltán (Makám) és Sólyom Tamás (Napkő Projekt) - 

bírálta el. 

Az élő találkozó bemutatkozó koncertjei mellett az érdeklődők költő-zenész találkozón 

vehettek részt, személyesen is beszélgethettek a zsűri tagjaival, és végig nézhették a 

gálaműsort, valamint a díjkiosztóval egybekötött Fesztiválzáró ünnepséget. 2017-ben első 

ízben valósult meg az együttműködés A Hetedik elnevezésű független irodalmi és kulturális 

http://versdalfeszt.hu/index.php/hu/kiemelt-koltok-2018/petri-gyorgy
http://versdalfeszt.hu/index.php/hu/kiemelt-koltok-2018/szilagyi-domokos
http://versdalfeszt.hu/index.php/hu/kiemelt-koltok-2018/szilagyi-domokos


folyóirattal. Ennek köszönhetően nagyot léptünk előre abban a törekvésünkben, hogy a 

költők, az irodalom iránt érdeklődők számára is tartalmas, interaktív időtöltést kínáljunk. 

A fesztivál szervezőinek nagy örömére már nem csak Magyarországról, hanem a környező 

országok magyarlakta területeiről is érkeztek pályamunkák, sőt, az élőzenei fellépők között 

Erdélyből érkező zenekar is volt. 

A 2017 évi fesztivál körülbelül 200 művészt mozgatott meg. A színpadi produkciókra a két 

napos találkozó alatt körülbelül 250 ember volt kíváncsi. Facebook oldalunknak több mint 

650 rajongója van, Facebook csoportunkhoz közel 120-an csatlakoztak. 

Az előzőekben leírtak alapján - a program főszervezőjeként - azzal a kéréssel 

fordulok Alpolgármester Asszonyhoz, hogy az eddigi fesztiválok folytatásaként a 2017 

novemberében induló negyedik József Attila Vers-Dal Fesztivált (tervezett élő találkozó 

2018. április 7-8.) a mellékelt költségvetés alapján a IX. kerületi Önkormányzat nettó 

800.000.- forinttal támogatni szíveskedjen, ezzel lehetővé téve a megvalósítását. 

Meggyőződésünk, hogy megfelelő anyagi támogatással a háttérben, a IX. kerületi 

Önkormányzat és a Fesztivál szervezőinek hosszú távú összefogásával a József Attila Vers-

Dal Fesztivál jelentős mértékben hozzájárul az irodalom és ezen belül József Attila, a kortárs 

költészet, a megzenésített verseket előadó vers éneklő zenekarok és a saját, vers-szerű 

szövegüket előadó amatőr művészek népszerűsítéséhez. 

 

Budapest, 2017. november 15. 

 

 

Köszönettel, a József Attila Vers-Dal Fesztivál szervezői:  

Sólyom Tamás és Pécsi Marcell 

 

 



A József Attila Vers-Dal Fesztivál tervezett költségeinek összegszerű, tételes 

felsorolása (bruttó) 

 

Egy éves domain regisztráció 2.200.-Ft 

Egy éves web tárhely 12.700.-Ft 

A0 méretű színes plakát (5 darab) 27.000.-Ft 

A3 méretű színes plakát (30 darab) 10.500.- Ft 

A4 méretű színes plakát (100 darab) 15.200.-Ft 

A5 méretű színes szórólap (500 darab) 3.800.-Ft 

Színes kitűző (200 darab) 11.400.-Ft 

Színes molinó (3 darab) 25.400.-Ft 

Technikai anyagok (festék, csavar, és egyéb kellékek) 6.300.-Ft 

Grafikus tiszteletdíja (logo, honlap, Facebook, és G+ fejléc, plakát, 

szórólap, kitűző, színpadi molinó) 

63.500.-Ft 

Honlap készítés és karbantartás 254.000.-Ft 

Szervezők (2 fő) tiszteletdíja 445.000.-Ft 

Zsűri tagok (két napra, 2 x 3 fő) tiszteletdíja 508.000.-Ft 

Kisegítők (két napra 2 fő) tiszteletdíja 38.100.-Ft 

Díjazás a fellépőknek és a költőknek 317.500.-Ft 

Hangosítás (két napra) 38.100.-Ft 

Hangtechnikusi tiszteletdíj (két napra) 76.200.-Ft 

Műsorvezető tiszteletdíja (két napra) 63.500.-Ft 

Fotós tiszteletdíja 190.500.-Ft 

Étkezési hozzájárulás a fellépők részére (a fellépés napján) 152.400.-Ft 


