
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-84/2022 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási,  Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2022. március 9- i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata 2022. évi József Attila irodalmi támogatás 
pályázatának meghirdetésére 

 

Előterjesztő:    dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő 
 

Készítette:    Dr. Papula Lászlóné, Polgármesteri Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Bodrogai Tibor 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 2021-ben első ízben meghirdetett pályázat azonnal nagy sikert aratott, hiszen annak ellenére, hogy az 

év utolsó hónapjában, és meglehetősen rövid idő alatt kellett a pályázóknak műveiket benyújtaniuk, 

közel 40 pályamű érkezett. 

Az első alkalommal kiírt pályázat 3 nyertest hirdetett a 2021. decembertől 2022. májusig tartó időszakra.  

 

A következő pályázati időszak 2022. június hónaptól 2022. november hónapjáig tart, és 5 nyertes 

pályázót fog támogatni a rendelet szerint.  

 

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.  

A pályázat kiírásának javasolt dátuma: 2022. március 21. 

A pályázat javasolt benyújtási határideje: 2022. április 21. 

Az elbírálás javasolt határideje: várhatóan 2022. május 19. 

 

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 döntéseket követően a nyertes pályázókat 

írásban értesítjük. Itt ildomos lenne felsorolni azokat a személyeket, akiket javaslunk a szakmai zsűribe 

név, munkásság, stb.. 

 

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

 

Mellékletek: 

 

- Pályázati felhívás 2022. 

- Formanyomtatvány 2022. 

- Nyilatkozatok  

 

Budapest, 2022.  

 

 Dr. Mátyás Ferenc s.k. 

 önkormányzati képviselő 

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


 
Határozati javaslat 

 

 

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

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1./ pályázatot ír ki a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás tárgyban, a Ferencvárosi József Attila 

irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet alapján,  

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

keretösszeg terhére.  

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2./ jóváhagyja az SZ-……/2022. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a 

kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok szokásos módon 

történő közzétételéről. 

 

Határidő: 30 nap  

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. Nádasdy Ádám 

2. Erdős Virág 

3. Sztarenki Pál 

4. Fehér Renátó 

5. Várhegyi András  

 

A szakmai zsűri tagjai részére nettó 50.000 Ft/fő tiszteletdíjat állapít meg a hatályos költségvetési 

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

terhére. 

 

Határidő: 90 nap  

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


