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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.  
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Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata) Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága a 2020. évben a 

KOEN 27/2020. (II. 27.) számú határozata 1. pontjában kulturális tevékenységek 

támogatására, valamint a KOEN 27/2020. (II.27.) számú határozat 3. pontjában az egyházi 

jogi személyek és szervezetek részére, továbbá KOEN 60/2020. (VII.29.) számú 

határozatában Kulturális tevékenység támogatása az Aszódi lakótelepen, 2021. évben 

366/2021. (VI.9.) számú önkormányzati határozata alapján kulturális rendezvények, 

programok, továbbá művészeti tevékenység támogatására pályázatot írt ki Ferencváros 

Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.), valamint a 2021. évi 

költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) számú önkormányzati rendelete ezen célra elkülönített 

költségvetési előirányzatai terhére.  

 

Az alábbi táblázat foglalja a jelen előterjesztés szerint érintett pályázatok támogatására 

vonatkozó bizottsági döntéseket: 

Döntés az érintett pályázatokról 

év pályázat megnevezése határozatszám 

2022. év 

egyházi jogi személyek és szervezetek KOEN 58/2020. (VII.29.) 

kulturális szervezetek KOEN 57/2020. (VII.29.) 

kulturális tevékenység folyatása az Aszódi 

lakótelepen 
KOEN 80/2020. (IX.09.) 

2021. év 
kulturális rendezvények támogatása KOEN 26/2021. (VII.22.) 

művészeti tevékenység támogatása KOEN 23/2021. (VII.22.) 

 

A 366/2021. (VI. 9.) számú önkormányzati határozat 2. pontja alapján, pályázat került kiírásra 

a ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok céljainak támogatására az Önkormányzat 

2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) számú hatályos költségvetési rendelet „3989” 

számú előirányzata terhére. A helyi nemzetiségi önkormányzatok céljainak támogatása 

pályázatokról a KOEN. 32/2021. (VII.22.) sz. határozat 1. pontjában döntött. 

 

A megkötött támogatási szerződések vonatkozó szakasza alapján a támogatottak a támogatási 

összeg felhasználását követően szakmai és pénzügyi beszámolót voltak kötelesek készíteni 

Ferencváros Önkormányzata részére. Több esetben a 279/2021. (V.3.) számú önkormányzati 

határozat alapján a SARS-CoV-2 a koronavírus veszélyhelyzet okán a pályázati felhasználási 

határidő módosult, de a támogatás felhasználását alátámasztó elszámolások az alábbiakban 

említett pályázók vonatkozásában Hivatalunkhoz beérkeztek. 

 

A pályázati kiírás, valamint a támogatási szerződés alapján a beszámolók beérkezésüket 

követően szakmai és pénzügyi ellenőrzésre kerültek. 

 

Az alábbi táblázatokban szereplő támogatottak a támogatást a támogatott pályázati tartalomnak 

megfelelően használták fel és a pénzügyi elszámolás a szerződésnek megfelelően megtörtént 

(A benyújtott szakmai beszámolók jelen előterjesztés mellékleteként megtekinthetőek). 

 

Egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek (2020): 

 

Egyházi jogi személyek, 

egyházi szervezetek 
2020. évi pályázati program 

 

2020. évi 

támogatási 



3 

 

összeg (Ft) 

 

1. 
Budapest-Kálvin téri 

Református Egyházközség 

Az Orgona titkai – hangszerbemutatók, 

orgonakoncertek a Kálvin téri Református 

templomban!  

460.000,- 

2. 
Budapest-Nagyvárad téri 

Református Egyházközség 

Gyógyulás a közösségben: generációknak, 

hittantáborosoknak, határontúliaknak! 
850.000,- 

3. 

Budapest-

Középsőferencvárosi Páli 

Szent Vince Plébánia 

Szociális, kulturális programok. 

Eucharisztikus kongresszusra készülés! 
500.000,- 

A táblázatban szereplő Kálvin-téri Református Egyházközség a pályázati támogatás teljes 

összegét nem használta fel. A fel nem használt 80,- Ft összeg az Önkormányzat számlájára 

visszautalásra került. 

 

Egyéb kulturális tevékenységet folytató szervezetek (2020): 

 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2020. évi pályázati program 

2020. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. 

IF Vendéglátóipari 

Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. 

Kulturális pályázat fiatal zenei tehetségek 

számára koncert szervezése 
500.000,- 

2. 

Lakótelepen Élők 

Környezetéért és Jogaiért 

Egyesület 

Civil szalon 800.000,-  

3. Szia-Helló67 Egyesület Süsü a sárkány én vagyok 210.000,- 

4. Balogh Eszter e.v. 
Fa, fém, ember és lélek – zenés 

hangszertörténet és hangszeres zenetörténet 
400.000,- 

5. Besenyei Andrea e.v. Toppantó családi és gyermek táncház 600.000,- 

A táblázatban szereplő Szia-Helló67 Egyesület a pályázati támogatás teljes összegét nem 

használta fel. A fel nem használt 62.560,- Ft összeg az Önkormányzat számlájára visszautalásra 

került. 

 

Kulturális tevékenységet folytatása Aszódi lakótelepen (2020): 

 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2020. évi pályázati program 

2020. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Pintér Szilvia e.v. 
Ki játszik ilyet? – 20 alkalomból álló zenés 

drámafoglalkozások 10-18 éveseknek 
400.000,- 

 

Egyéb kulturális tevékenységet folytató szervezetek (2021): 

 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2021. évi pályázati program 

2021. évi 

támogatási 



4 

 

összeg 

(Ft) 

1. AppArt Egyesület reSTART Összművészeti Fesztivál 800.000,- 

2. Szia-Helló67 Egyesület Olvasást népszerűsítő olvasást segítő program 150.000,- 

3. Miénk a Színpad Egyesület 
Iskolaszínház a József Attila Általános 

Iskolában 
180.000,- 

A táblázatban szereplő Szia-Helló67 Egyesület a pályázati támogatás teljes összegét nem 

használta fel. A fel nem használt 26.500,- Ft összeg az Önkormányzat számlájára visszautalásra 

került. 

Egyéb művészeti tevékenységet folytató szervezetek (2021): 

 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2021. évi pályázati program 

2021. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Civilis Egyesület Ferenc téri Operett Gála 500.000,- 

2. Gyárfás István ev. Jazz gitár estek az IF Café teraszán 750.000,- 

 

Helyi nemzetiségi önkormányzatok (2021.) 

 

Helyi nemzetiségi 

önkormányzatok 
2021. évi pályázati program 

2021. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. 
Ferencvárosi Görög 

Nemzetiségi Önkormányzat 
„A tokaji görögök nyomában” 400.000,- 

2. 
Ferencvárosi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat 

„Mihai Eminescu román költő születésének 

172. évfordulójára szervezett zenés irodalmi 

est” 

300.000,- 

3.  
Ferencvárosi Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Banatski Sabor-Bánáti találkozó 2021. és 

Nikola-Szent Miklós napi megemlékezés” 
300.000,- 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatról.  

 

Budapest, 2022. május 3. 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 
 

 

Mellékletek: érintett pályázatok szakmai beszámolói és összesítő lapjai 
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Határozati javaslatok 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

  

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 58/2020. (VII. 29.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített egyházi jogi személyek és egyházi szervezet beszámolóját. 

 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1.  Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség 459.920,-  

2. Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség 850.000,- 

3. Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia 500.000,- 

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII.26.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját. 

 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. IF Vendéglátóipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 500.000,- 

2. Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület 800.000,- 

3. Szia-Helló67 Egyesület 147.440,- 

4. Balogh Eszter e.v. 400.000,- 

5. Besenyei Andrea e.v. 600.000,- 

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 80/2020. (IX.09.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját. 
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 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Pintér Szilvia e.v. 400.000,- 

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

4./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 26/2021. (VII.22.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját. 

 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2021. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. AppArt Egyesület 800.000,- 

2. Szia-Helló67 Egyesület 123.500,- 

3. Miénk a Színpad Egyesület 180.000,-  

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

5./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 23/2021. (VII.22.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített művészeti tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját. 

 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2021. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Civilis Egyesület 500.000,- 

2. Gyárfás István e.v. 750.000,- 

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

6./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 32/2021. (VII.22.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját. 
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Helyi nemzetiségi önkormányzatok 

2021. évi támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 400.000,- 

2. Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 300.000,- 

3.  Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 300.000,- 

 

Határidő: 2022. május 11. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

7./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-6. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az 

érintetteket. 

 

Határidő: döntést követő 15 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


