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Tisztelt Képviselők!
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
által megalapított Konnektor Művészeti Inkubátorházzal kapcsolatban 2021. október 13-án
tartott Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén Dr. Mátyás Ferenc
tájékoztatást kért. Jelen tájékozató ennek a kérésnek eleget téve készült.
A Konnektor Művészeti Inkubátorház Döme Zsuzsanna Alpolgármester Asszony
kezdeményezésére jött létre a volt Novus iskola Vágóhíd utcai épületében.
Mivel fiatal, kezdő szervezetek számára beszűkültek a lehetőségek a főváros egész területén,
ezért Ferencváros otthona kíván lenni a kísérleti projekteknek, kreatív kezdeményezéseknek is,
hiszen ezek a kultúra folyamatos megújulásának motorjai.
A kezdeményezés jellegében az évek óta megszűnt Tűzraktér, a nemrég bezárt Müszi és a
felszámolt Dürer kert-Keleti Blokk küldetéséhez hasonlít: egy tér, ahol a kulturális élet kisebb,
új vagy szubkulturális, rétegérdeklődésre számot tartó szervezetei, művészei, informális
csoportjai működhetnek a piaci bérleményekhez képest jóval rugalmasabban (akár más
szervezetekkel közös használatban). Mindezt a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával, a
kerületi kulturális intézményhálózat részeként
A Konnektor részletesebb céljai:
 Kulturális és szociális projektek befogadása és támogatása.
 Közösség építése, a környék kulturális életének beindítása, közreműködés a kerület
más ifjúsági, civil és kulturális szervezeteivel.
 Előadások, kiállítások, oktatások, tréningek, műhelyek, szociális rendezvények
szervezése, szorosan közreműködve a házban dolgozó művészekkel, szervezetekkel.
 A fentieken túl az aula és a színpad tér külsős programok számára is nyitott.
A Konnektor 15 helyiséggel rendelkezik. A jelenleg itt működő civil szervezetek pályáztatás
útján kerültek be az intézménybe. Emellett lehetőség van terembérlésre is.
A pályáztatás:
A pályázati pontrendszerben fontos szempont volt a kínált program ingyenessége,
sokszínűsége, egyedisége, fontossága, valamint a lokálpatriotizmusra vetített hatása. A
kedvezményes bérleti díjért a pályázaton helyet nyert szervezetek saját, ingyenes programokat
kötelesek biztosítani a látogatók számára.
A pályáztatás menetéről, a feltételekről, a kiválasztott bérlőkről és vállalásaikról, valamint a
bérlőkkel kötött szerződésekről naprakész információ található a www.fmkportal.hu honlap
Konnektor tagintézmény fül alatt a pályázat meghirdetése óta, az átláthatóság érdekében.
A pályázati döntőbizottság az 1. körben Döme Zsuzsanna, Mező András és Havas Zoltán a
Bike Maffia vezetőből állt.
A pályázati döntőbizottság a 2. körben az 1. kör tagjai, valamint a Grund színház, a Test és
lélek szépítő Alapítvány, valamint Tripsánszki Dávid.

A pályázati döntőbizottság a 3. körben a 2. kör tagjai valamint a Zengető egyesület, a Csáó
drámapedagógiai műhely, a Társadalomklinika és Csetényi Lilla.
A nyertes pályázókkal a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ terembérleti szerződést
kötött. A terembérlet összege a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
378/2020. (VII.2.) határozata alapján került meghatározásra. A kedvezmény alpolgármesteri
döntés alapján került megállapításra, külön Együttműködési megállapodásban rögzítve a
feltételeket. A terembérleti díjak a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ részére
kerülnek befizetésre.
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ külön könyveli a bevételeket és a kiadásokat.
A Konnektorban működő szervezetek:
A szervezetekről, a bérleti díjakról illetve az általuk vállalt tevékenységekről teljes leírást az
1. számú melléklet tartalmaz.
Test- És Lélekszépítő Alapítvány
Tripsánszki Dávid András
Zengető Kulturális Egyesület
Csáo! Drámapedagógiai Műhely
Társadalomklinika Egyesület
Budapest Bike Maffia
F.A.L. - Freak Art Lab
Grund Színház
Tóth Andrásné Babi-Tóth Dóra
Mook Összművészeti Társulat
A Konnektor programok:
A már megvalósult programokat, valamint decemberre tervezett programokat a 2. számú
melléklet tartalmazza.
Intézményi háttér, személyi állomány, üzemeltetés, beruházások
A Konnektor Művészeti Inkubátorház 2020. október 21-én került be a Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei Alapító okiratába.
A Művelődési Központ személyi állományából egy pozíció került áthelyezésre, amit
pillanatnyilag egy 4 órás munkavállaló, Mező András tölt be, mint kulturális szervező.
Feladatai közé tartozik a Konnektor Művészeti Inkubátorház szakmai programjainak
koordinálása, szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás az Inkubátorházban tevékenykedő,
alkotókkal, civil szervezetekkel.
Az üzemeltetést a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ végzi.

A FIÜK foglalkoztatásában 1 fő portás dolgozik az intézményben, valamint heti két alkalommal
egy kertész.
A programok folyamatos bővülése előrevetíti egy fő hétvégi portás alkalmazását.
Rezsi Költségek:
elektromos áram (átalány): 25.000.- Ft/hónap, gáz (átalány): 80.000.- Ft/hónap,
hulladékkezelés 6.500 Ft/hó, internetdíj 13.640 Ft/hó
A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, illetve a Ferencvárosi Művelődési és
Intézményei által végzett beruházásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.
Alaprajz mellékelve a helyiségek alapterületeihez. (4. számú melléklet).
Mellékletek:
1. számú melléklet – Konnektor bérlők
2. számú melléklet – Programok
3. számú melléklet – FIÜK által végzett beruházások
4. számú melléklet – Konnektor alaprajz
Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását, tudomásul vételét.
Budapest, 2021. december 01.

Döme Zsuzsanna s.k.
alpolgármester

