
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-233/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2020. október 7.-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Ráday SOHO Kulturális Egyesület kérelme 
 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra 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! 

 

A Ráday Soho Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) elnöke Domonkos László jelen 

előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 2020. szeptember 22. napján kelt levélben kérelemmel 

fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: 

Önkormányzat) az alábbiak szerint. 

 

Az Egyesület elnöke levelében leírja, hogy az Önkormányzat a kulturális tevékenység támogatására 

kiírt 2020. évi pályázaton a KOEN 57/2020.(VII.29.) számú határozatában 475.000,- Ft támogatásban 

részesítette a „Bor és tök – Halloween fesztivál” című pályázati programját (a vonatkozó támogatási 

szerződés még nem került megkötésre). A kérelmező előadja, hogy a COVID járvány miatt a fesztivál 

nem megvalósítható.  

 

Az Egyesület elnöke levelében azzal a kéréssel fordul a T. Bizottsághoz, hogy a pályázati támogatási 

összeget a 2020. évi pályázati felhasználási időszak alatt egy tíz részből álló, a Ráday utca kulturális és 

gasztronómiai értékeit bemutató, egyenként 5-8 perces kisfilm-sorozat megvalósítására és 

bemutatására szeretnék felhasználni. A filmsorozat nem kereskedelmi- hirdetési céllal készülne. A 

kérelmező a tervezett filmsorozattal a nagy múltú, méltatlanul elfelejtett „Kultucca” hagyományait 

kívánja feléleszteni.  

 

Az Egyesület elnöke levelében kéri a Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottságot, hogy járuljon hozzá a tervezett filmsorozat megvalósításához. A benyújtott kérelem a 

pályázati keretösszeget meghaladó pénzügyi források bevonását nem igényli. 

 

Fentiek, valamint a mellékelt kérelem alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését a 

Ráday Soho Kulturális Egyesületnek nyújtott pályázati támogatás felhasználásának módosítása 

ügyében. 

 

Budapest, 2020. szeptember 30. 

 

 Döme Zsuzsanna 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: Ráday Soho Kulturális Egyesület kérelme 

  



„A” 

Határozati javaslat 

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

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1./ hozzájárul a Ráday Soho Kulturális Egyesületnek nyújtott pályázati támogatás felhasználásának 

módosításához az alábbiak szerint: 

 - a „Bor és tök – Halloween fesztivál” című pályázati program helyett egy tíz részből álló, a Ráday 

utca kulturális és gasztronómiai értékeit bemutató, egyenként  5-8 perces kisfilm-sorozat 

megvalósítása  és bemutatása 

 

Határidő: 2020. október 7. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

  

2./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 60 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

„B” 

Határozati javaslat 

 

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

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja a Ráday Soho Kulturális Egyesületnek 

nyújtott pályázati támogatás felhasználásának módosítására vonatkozó kérelmét. 

 

Határidő: 2020. október 7. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

 

 
 

 

 


