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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 Bizottság! 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottságának 63/2021. (X.13.) számú határozatának módosítására teszek 

javaslatot.  

 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ezen határozatával a szakmai 

zsűri tagjai közé a következő személyeket választotta:  Závada Pál, Szabó T. Anna, Sztarenki 

Pál, Fehér Renátó és Várhegyi András. 

A pályázati kiírást követően az 5 fős szakmai zsűri két tagja, Závada Pál és Szabó T. Anna 

jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt, sajnos nem tudják vállalni a feladatot.  

Ezt követően felkértük Erdős Virág József Attila-díjas magyar költő, író, drámaírót, és Spíró 

György Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, költő, irodalomtörténész és műfordítót a 

zsűritagságra, melyet szívesen vállaltak.  

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat egyéb pályázatainak zsűritagságáért tiszteltdíj jár, 

javaslom, hogy igazodva az önkormányzati gyakorlathoz, a József Attila irodalmi támogatás 

zsűritagjainak állapítsunk meg nettó 50.000 Ft. tiszteletdíjat.  

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a zsűritagok személyében történt változásra, és a részükre 

javasolt tiszteletdíj meghatározására tett javaslatokat szíveskedjenek elfogadni. 

 

Budapest, 2021. november 28. 

 

  dr. Mátyás Ferenc 

önkormányzati képviselő 

 

 

  



 
 

 

Határozati javaslat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a KOEN 63/2021. 

(X.13.) sz. határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„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. Spiró György 

2. Erdős Virág 

3. Sztarenki Pál 

4. Fehér Renátó 

5. Várhegyi András  

 

A szakmai zsűri tagjai részére nettó 50.000,- forint/fő tiszteletdíjat állapít meg a hatályos 

költségvetési rendelet 3146. számú „Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési sor terhére.” 

 

Határidő: 2021. december 8. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

 

 


