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ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2016. november 16-i ülésére 
 
Tárgy:  József Attila Vers-Dal Fesztivál támogatása 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Vabrik Györgyi 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! 

 

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.  

 

Hagyományteremtő céllal támogatta a József Attila Vers-Dal Fesztivált is az elmúlt évben (a 

továbbiakban: Fesztivál), mely 2015 októberében indult el on-line felületen. A szervezők és a 

Fesztivál célja, hogy először az interneten keresztül, majd személyesen is kapcsolatot 

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

előadó amatőr és félprofesszionális zenészek között. Együttműködésünk eredményeként 

minden évben kiemelt költőként szerepel a Fesztivál programjában József Attila. Így számos 

izgalmas versmegzenésítést hallhattunk már az elmúlt évben is a költőóriás művei közül. 

 

A mellékletben csatolt kérelem alapján 2016 októberében induló Fesztivál költségeinek 

támogatásához kérik Ferencváros Önkormányzatának további támogatását a főszervezők 

(tervezett élő találkozó 2017. április 1-2.).  

 

A fentiekben részletezett támogatás megvalósításához szükséges fedezet a 2016. évi 

költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési során 

rendelkezésre áll. 

 

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

 

Melléklet: a főszervezők kérelme 

 

Budapest, 2016. november 11. 

 

 

 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 …. Ft összeggel 

hozzájárul a 2016. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek 

támogatása” költségvetési sorának terhére.  

 

Határidő: 2016. november 16.  

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a rendezvény támogatásához szükséges 

intézkedések megtételéről. 

 

Határidő: döntést 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 Fesztivált. 

 

Határidő: 2016. november 16.  

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
 



Melléklet: 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
 

Tisztelt Kulturális Bizottság 
 
2015 októberében indult el On-line felületen a József Attila Vers-Dal Fesztivált. A szervezők 
és a Fesztivál célja, hogy először az interneten keresztül, majd személyesen is kapcsolatot 
teremtsen a kortárs költészet képviselői, az énekelt versek előadói és a saját dalszövegeket 
előadó amatőr és félprofesszionális zenészek között. Lehetőséget kíván biztosítani a 
tapasztalacserére és ezáltal a továbbfejlődésre. 
 
A szervezők megkeresésére a IX kerületi Önkormányzat nyitottnak bizonyult a hosszútávú 
együttműködésre, hiszen a Fesztivál jelentős segítséget nyújthat az Önkormányzat 
hosszútávú terveinek megvalósításában. Ezen tervek legfontosabb eleme a IX. kerületben 
született József Attila ikonikus alakjának köztudatba emelése és munkásságának 
népszerűsítése. 
A József Attila Vers-Dal Fesztivál élő találkozójára 2016. április 2-3-án került sor a Dési 
Huber István Művelődési Házban. 
 
Az indulástól a jelentkezési határidőig 161 költő – többek között Dombi Tinódy László, Frady 
Endre, Lackfi János, Lázár Balázs, Miklya Zsolt, Sárhelyi Erika - küldött be verset. A 
háromtagú zsűri – Karafiáth Orsolya, Janox és Pécsi Marcell - munkájának köszönhetően 
végül 86 költő összesen mintegy 302 verse került fel a honlapra. 43 saját saját szöveget és 
zenét író dalos, illetve versmegzenésítő jelentkezett, közülük a kétnapos találkozó alatt 33 
fellépő lépett színpadra, a produkciókat háromtagú zsűri - Heinczinger Mika (Misztrál), Krulik 
Zoltán (Makám) és Sólyom Tamás (Napkő Projekt) bírálta. A versmegzenésítők a honlap 
költőinek, valamint Orbán Ottó és Kukorellyi Endre verseinek megzenésítései mellett 49 
József Attila versmegzenésítéssel jelentek meg. 
 
Az élő találkozó bemutatkozó koncertjei mellett az érdeklődők a teltházas költői esten 
megismerkedhettek a 65 éves Kukorelly Endrével, költő-zenész találkozón vehettek részt, 
személyesen is beszélgethettek a szűri tagjaival, és végignézhették a nagy érdeklődéssel 
várt gálaműsort, valamint a díjkiosztóval egybekötött Fesztivál záró ünnepséget. 
 
A rendezvényt a IX. kerületi Önkormányzat Kulturális Bizottsága és a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta, ennek köszönhetően négy nagyobb értékű és több kisebb értékű díj kiosztására 
kerülhetett sor. Lehetőség nyílt az élő találkozó résztvevőinek támogatására, a zsűri és a 
szervezők szerény díjazására és a találkozó technikai megvalósításának finanszírozására is.  
 

A Fesztivál főszervezője Sólyom Tamás és szervezője Pécsi Marcell azzal a 
kéréssel fordul a IX. kerületi Önkormányzat Kulturális Bizottságához, hogy az 
óriási sikerrel megrendezett és zárult Fesztivál folytatásaként 2016 
októberében induló József Attila Fesztivált (tervezett élő találkozó 2017. április 
1-2.) a mellékelt költségvetés alapján nettó 800.000.- forinttal támogassa. 
 
Meggyőződésünk, hogy megfelelő anyagi támogatással a háttérben, a IX. kerületi 
Önkormányzat és a Fesztivál szervezőinek hosszútávú 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. 
 
Köszönettel a József Attila Vers-Dal Fesztivál szervezői: Sólyom Tamás és Pécsi Marcell 
 
Budapest, 2016. október 27. 



 

A József Attila Vers-Dal Fesztivál 
tervezett költségeinek összegszerű, tételes felsorolása 
 
 
 
Mindösszesen: 1.300.000.-Ft + áfa 

 

Egy éves domain regisztráció 1.660.-Ft + áfa 

Egy éves web tárhely 9.940.-Ft + áfa 

A0 méretű színes plakát (5 darab) 21.000.-Ft + áfa 

A3 méretű színes plakát (30 darab) 8.400.- + áfa 

A4 méretű színes plakát (100 darab) 12.000.- + áfa 

A5 méretű színes szó rólap (500 darab) 3.000.-Ft + áfa 

Színes kitűző (200 darab) 9.000.-Ft + áfa 

Színes molinó (3 darab) 20.000.-Ft + áfa 

Technikai anyagok (festék, csavar, és egyéb kellékek) 5.000.-Ft + áfa 

Grafikus tiszteletdíja (logo, honlap, Facebook, és G+ fejléc, plakát, 
szórólap, kitűző, színpadi molinó) 

50.000.-Ft +áfa 

Honlap készítés és karbantartás 60.000.-Ft + áfa 

Szervezők (2 fő) tiszteletdíja 250.000.-Ft + áfa 

Zsűri tagok (két napra, 2 x 3 fő) tiszteletdíja 300.000.-Ft + áfa 

Kisegítők (két napra 2 fő) tiszteletdíja 30.000.-Ft + áfa 

Díjazás a fellépőknek és a költőknek 250.000.-Ft + áfa 

Hangosítás (két napra) 30.000.-Ft + áfa 

Hangtechnikusi tiszteletdíj (két  
napra) 

40.000.-Ft + áfa 

Műsorvezető tiszteletdíja (két napra) 30.000.-Ft + áfa 

Fotós tiszteletdíja 50.000.-ft + áfa 

Étkezési hozzájárulás a fellépők részére (a fellépés napján) 120.000.-ft + áfa 


