
 
 

Iktató szám: 58/2021. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. október 14-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról (egy fordulóban) 
 
Előterjesztő:   dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 
Előzetesen tárgyalja:       Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2021. október 13. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet X  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X 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 Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati 

rendeletének módosítása a pályázati kiírás megfelelő kiírása és a menet közben beérkezett, 

megfontolandó pontosítások miatt vált szükségessé. 

 

A fentiekre tekintettel kérem, hogy az alábbi javaslatokat a Tisztelt Képviselő-testület 

szíveskedjen elfogadni. 

 

Budapest, 2021. október 5. 

 

  dr. Mátyás Ferenc s.k. 

önkormányzati képviselő 

 

 

  



 
Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati 

rendelete módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés 

keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  a ……/2021. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megalkotja 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati 

rendelete módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet. 

Határidő: 2021. október 14. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

   Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kihirdetésért 

 

 

 

Mellékletek: 1. rendelet-tervezet  

  2. indokolás 

3. hatásvizsgálat 

 

  



 
1.sz. melléklet 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021 (….) önkormányzati rendelete 

 

a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: R.) 

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „rendelkezik” szövegrész helyébe a „rendelkezik 

(legfeljebb három szépirodalmi könyve, kritikakötete, szociográfiája, vagy irodalomtörténeti 

munkája került kereskedelmi forgalomba),” szöveg, 

b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „havonta” szövegrész helyébe a „két havonta” szöveg, 

c) 2. § (2) bekezdés f) pontjában a „kulturális eseményen” szövegrész helyébe a „kulturális 

eseményen, vagy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros területén működő 

középiskolában, intézményben megrendezésre kerülő rendkívüli irodalomórán” szöveg, 

d) 2. § (2) bekezdés j) pontjában a „Könyvfesztiválon” szövegrész helyébe a 

„Könyvfesztiválon, Könyvhéten” szöveg, 

e) 7. § (2) bekezdésében a „60” szövegrész helyébe a „120” szöveg, az „októberétől 2022 

márciusáig” szövegrész helyébe „decemberétől 2022 májusáig” szöveg 

lép. 

 

2. § 

Hatályát veszti az R. 

a) 1. §-ában a „40. életévét be nem töltött” szövegrész, 

b) 2. § (1) bekezdés a) pontja. 

 

 

 

 

 

 



 
3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Budapest, 2021. ……….. 

 

 

Baranyi Krisztina        Baloghné dr. Nagy Edit 

   polgármester            címzetes főjegyző 

 

 

Záradék: 

A fenti rendelet ………..-én kihirdetve. 

 

        Baloghné dr. Nagy Edit 

            címzetes főjegyző 

  



 
2. sz. melléklet 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati 

rendelete módosítása a pályázati kiírás megfelelő kiírása és a menet közben beérkezett, 

megfontolandó pontosítások miatt vált szükségessé. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § -hoz 

 

a) pont: 

A 2. §-ban foglalt módosítás tesz szükségessé egy publikációs felső határ megállapítását, 

hogy valóban a tehetséges új szerzők támogatását szolgálja a rendelet. 

b) pont: 

A havi megjelenés túl sok karaktert venne el a kerületi újságból, ezért célszerű a havi 

megjelenést két havira módosítani. 

c) pont: 

Az irodalom és a diákok közelebb hozása érdekében jelenik meg a vállalások között a 

rendkívüli irodalomóra. 

d) pont: 

A Könyvfesztivál mellett érdemes lehetőséget teremteni a Könyvhéten való megjelenésnek is. 

e) pont: 

A szabályszerű pályázati kiírás miatt vált szükségessé a támogatás első alkalommal történő 

kiírására vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata. 

 

2. §¬hoz 

 

Míg a 40 év alattiaknak (és a kötet előttieknek) számos irodalmi ösztöndíjuk van, addig a 

később indulók, illetve a gyerekvállalás miatt a napi irodalmi munkából és az irodalmi életből 

kiszoruló anyák sokszor válnak pályaelhagyókká, akár a könyves debütálás után is. Erre 

vonatkozóan egyre több jelzés, panasz érkezik a szakma részéről, ez egy szakmai vakfolt 

jelenleg, ezért a rendelet eltörli a 40 éves korlátot. Ezzel párhuzamosan a rendelet 2. § (2) 

bekezdés c) pontjának új szabálya biztosítja, hogy ne a sok könyves, már sikeres irodalmi 

szereplők vigyék el a támogatásokat. 

 

3. §¬hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés. 



 
3. sz. melléklet 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletmódosítás társadalmi hatása várhatóan kedvező, mivel a Ferencvárosi József Attila 

irodalmi támogatás megalapítása elősegíti a helyi közművelődési tevékenység támogatását. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltaknak végrehajtására a támogatás anyagi fedezetét a mindenkori tárgyévi 

költségvetésében biztosítani kell.  

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása. 

4. Egészségügyi követelmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak az adminisztrációs terheket számottevően nem befolyásolják. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi forrása biztosított. 

 


