
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-402/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2018. október 24.-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat kulturális helyiségpályázat elbírálására 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda 

 

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

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 226/2018. (VI.21.) 

számú határozatában a Budapest IX., Ráday u. 52. fszt. II. szám alatti, 44 m
2
 alapterületű helyiséget 

2019. december 31. napjáig 30.000,- Ft/hó+Áfa bérleti díj fizetési kötelezettség mellett kulturális célú 

tevékenység folytatására jelölte ki.  

 

Fentiek alapján a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság KEN 65/2018. (IX.19.) számú 

határozatában pályázati felhívást írt ki a nem lakás célra szolgáló helyiség bérleti jogának 

megszerzésére, kulturális tevékenység céljára történő hasznosítására. A helyiségben kizárólag 

kulturális tevékenység folytatható. 

 

Pályázatot egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, továbbá a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő 

szervezet nyújthatott be. 

 

A pályázati dokumentációk benyújtási határideje 2018. október 5. napja volt. A beérkezett pályázat 

bontására 2018. október 9. napján közjegyző jelenlétében került sor. 

 

A meghirdetett helyiségpályázatra az alábbiak szerinti pályázó nyújtotta be határidőben pályázati 

programját a Budapest IX. Ráday utca 52. földszint II. szám alatti nem lakás célra szolgáló helyiségre: 

 

 Pályázó neve pályázott helyiség 

1. Bátori Zsolt ev. Ráday u. 52. fszt. II. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a beérkezett pályázat hiánytalan volt, érvénytelenségi ok 

nem áll fenn. 

 

A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére, kulturális tevékenység céljára 

történő hasznosítására benyújtott pályázatot, valamint annak összegzését az előterjesztés 2. sz. 

melléklete táblázat formájában tartalmazza. 

 

A pályázatot áttekintve megállapítható, hogy a tervezett tevékenység szakmailag komoly színvonalat 

képvisel, széleskörű társadalmi rétegeket érint, valamint több tudományághoz kapcsolódik, így 

támogatandónak tartom.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot hozza meg döntését a határozati javaslatról. 

 

Budapest, 2018. október 17. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

Mellékletek: 

 

- 1. sz. melléklet: Bátori Zsolt – pályázati anyaga 

- 2. sz. melléklet: pályázó vállalásai 



 
Határozati javaslat 

 

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

Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1. a Budapest Ráday utca 52. földszint II. szám alatti, 44 m
2
 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás 

céljára szolgáló helyiséget Bátori Zsolt egyéni vállalkozó részére 2019. december 31. napjáig 

szólóan bérbe adja 30.000,- Ft/hó+Áfa kedvezményes bérleti díj ellenében. 

 

Határidő: 2018. október 24. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázatban előírt együttműködési 

megállapodás, majd az 1. pont szerinti bérleti szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


