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      Iktató szám: Sz-97/2021. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási,  Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2021. október 13- i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 2021. évi József Attila irodalmi támogatás 
pályázatának meghirdetésére 

 

Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Dr. Papula Lászlóné, Polgármesteri Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Világos István 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, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti, hogy a 

kerület kulturális élete magasabb szinten kerüljön kifejezésre. E célból alapította meg a 

Képviselő-testület 27/2021 (VII.9.) számú önkormányzati rendeletével a Ferencvárosi József 

Attila irodalmi támogatást. A Képviselő-testület döntése kiemelt lehetőséget biztosít a kerületi 

és a testvérvárosi fiatal tehetségeknek, hogy az irodalom terén megmutathassák magukat, és a 

támogatáson keresztül minőségi lehetőséget kapjanak az alkotásra, ugyanakkor a jelentkezői 

körnek köszönhetően lehetővé teszi azt is, hogy Ferencváros egész Budapest irodalmi 

központja lehessen. A határon túli magyarokért érzett felelősségvállalás, összetartozás és a 

kulturális gyökerek erősítése érdekében a rendelet pályázás lehetőségét nyitja meg a 

Ferencváros testvérvárosaiban élő fiatal alkotók számára is. A József Attila irodalmi 

támogatás  ezen felül közvetlenebbé teszi a kapcsolatot és az együttműködést az 

önkormányzat, a fiatal tehetségek és a rendezvények befogadására alkalmas ferencvárosi 

helyszínek között, erősíti a Ráday „Kultucca” megvalósításával kapcsolatos motiváltságot. 

 

Javaslom, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 27/2021 (VII.9.) önkormányzati rendelete által létrehozott Ferencvárosi József 

Attila irodalmi támogatás kerüljön pályázati kiírásra. Az első alkalom finanszírozási időszaka 

2021. decemberétől 2022. májusáig tart. A 2021. évben 3 szerző részesíthető e rendelet 

szerinti támogatásban. 

A pályázat kiírásának javasolt dátuma: 2021. 10. 19. 

A pályázat javasolt benyújtási határideje: 2021. 11. 18. 

Az elbírálás javasolt határideje: várhatóan 2021. 12. 15. 

 

A támogatásra a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2021. (III.8.) számú 2021. évi költségvetési rendeletében a 3973. számú 

„Irodalmi pályázat” költségvetési soron rendelkezésre álló keretösszeg nyújt fedezetet. 

 

A jelen előterjesztéshez csatolom a közzétételre ajánlott felhívás szövegét a pályázati 

formanyomtatvánnyal együtt. A felhívás közzétételére a www.ferencvaros.hu honlapon kerül 

sor. A pályázati dokumentációt csak a www.ferencvaros.hu honlapról lehet letölteni. A 

pályázati felhívás kivonata a 9. kerületi újság soron következő számában jelenik meg.  

 

A pályázati dokumentációkat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

által felkért 5 tagú szakmai zsűri döntésre előkészíti, majd ezt követően a Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság dönt a végleges támogatásokról. A javaslattevő 

szakmai zsűri tagjainak személyére a KOEN elnöke az ülésen tesz javaslatot. A döntéseket 

követően a nyertes pályázókat írásban értesítjük. Itt ildomos lenne felsorolni azokat a 

személyeket akiket javaslunk a szakmai zsűribe név, munkásság, stb.. 

  

http://www.ferencvaros.hu/
http://www.ferencvaros.hu/


 

 

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

Mellékletek: 

 

- Pályázati felhívás 2021. 

- Formanyomtatvány 2021. 

- Nyilatkozatok  

 

Budapest, 2021. 10. 06. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 



 
Határozati javaslat 

 

 

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

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3973. számú „Irodalmi pályázat” költségvetési sorában 

elkülönített keretösszeg terhére pályázatot ír ki a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás 

tárgyban, amennyiben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletét. 

 

 

Határidő: 2021. október 13. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2./ jóváhagyja az SZ-……/2021. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a 

kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy – amennyiben Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Ferencvárosi József Attila 

irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. 

(…) önkormányzati rendeletét – gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

 

Határidő: 2021. október. 19.  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

3./ a pályázatok a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását 

megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd 

döntésre előkészíti a KOEN bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket 

választja: 

 

1. Závada Pál 

2. Szabó T. Anna 

3. Sztarenki Pál 

4. Fehér Renátó 

5. Várhegyi András  

 

A szakmai zsűri tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 

 

Határidő: 2021. október 13. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


