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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
 
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.  
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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. év vonatkozásában  

- a KOEN 27/2020. (II. 27.) számú határozata 1. pontjában kulturális tevékenységek támogatására, 

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

- a KOEN 60/2020.(VII.29.) számú határozatában a kulturális tevékenység támogatása az Aszódi-

lakótelepen,  
 

2021. év vonatkozásában a  

-366/2021. (VI.9.) számú önkormányzati határozat alapján kerületi rendezvények támogatása 

művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületeken, kulturális 

tevékenység, kreatív helyi programok támogatására és testvérvárosba megyek pályázat, 

-a KOEN 55/2021. (IX.30.) határozat alapján világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó 

rendezvények, kreatív helyi programok pályázatot írt ki az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 4/2020. (II.18.), valamint az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) számú 

önkormányzati rendelet ezen célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére. 

 

A pályázatokról  

a 2020. évben az  

- egyházi szervezetek részére a KOEN 58/2020. (VII.29.) számú,  

- továbbá a kulturális szervezetek támogatására a KOEN 57/2020. (VII.29.) számú, valamint 

a kulturális tevékenység támogatása az Aszódi-lakótelepen a KOEN 80/2020.(IX.9.) számú 

határozatával,  

a 2021. évben  

- a kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy 

kiemelt közterületeken a KOEN 23/2021. (VII.22.) számú,  

- a kulturális tevékenység vonatkozásában a KOEN 26/20321. (VII.22.) számú,  

- a kreatív helyi tevékenység támogatása KOEN 28/2021. (VII.22.) számú,  

- a testvérvárosba megyek pályázat támogatásáról a KOEN 31/2021. (VII.22.) számú 

határozatában döntött. 

 

2021. évben továbbá, a KOEN 55/2021. (IX.30.) sz. határozatával döntött világnapokhoz, ünnepekhez 

kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok támogatására szóló pályázat 

kiírásáról az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) számú önkormányzati 

rendelet ezen célra elkülönített költségvetési előirányzata terhére. A beérkezett pályázatokról a KOEN 

74/2021. (XI.10.) számú határozatával döntött. 

 

A megkötött támogatási szerződések vonatkozó szakasza alapján a támogatottak a támogatási összeg 

felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb április 30. valamint május 15. napjáig szakmai és 

pénzügyi beszámolót voltak kötelesek készíteni Ferencváros Önkormányzata részére. A 2020. évi 

pályázók tekintetében a 279/2021. (V.3.) számú önkormányzati határozattal, továbbá a Czinka Panna 

Népfőiskola Egyesület vonatkozásában a 368/2021. (VI.10. számú önkormányzati határozattal a 
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SARS-CoV-2 a koronavírus veszélyhelyzet okán a támogatási összeg felhasználási határideje módosult. 

A támogatás felhasználását alátámasztó elszámolások az alábbi 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 szervezetek támogatása (2020.): 

Egyházi jogi személyek, 

egyházi szervezetek 
2020. évi pályázati program 

 

2020. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. 

Budapest Külső-Üllői Úti 

Református Missziói 

Egyházközség 

Metszéspontok 2. – közösségi és kulturális 

programok két kerület találkozási pontján! 
620.000,- Ft 

 

Egyéb kulturális tevékenységet folytató szervezetek (2020.): 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2020. évi pályázati program 

2020. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. 
Anima Musicae 

Kamarazenekar Egyesület 

Lélek és Zene – tavaszköszöntő olasz barokk est a 

Kálvin téri Református Templomban 
200.000,- Ft 

2. 
Jedermann Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
Jazz Költészet a Ferencvárosban 400.000,- Ft 

 

Jedermann Kft. 310.200,- Ft összeget használt fel, 89.800,- Ft az Önkormányzat számlájára 

visszafizetésre került. 

 

Kulturális tevékenység támogatása az Aszódi lakótelepen (2020.) 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2021. évi pályázati program 

2021. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. 
Czinka Panna Népfőiskola 

Egyesület 

„Cselekvő Aszódi lakótelep 8 alkalmas pilot 

projekt közösségépítéssel, érzékenyítéssel a 

középpontban.” 

200.000,- 

 

Czinka Panna Népfőiskola Egyesület elnökének aláírási jogosultsága lejárt, új jogosultságot igazolni 

nem tudta, a támogatás összegét 2022.04.21. napján visszautalta az Önkormányzat számlájára. 

 

Kerületi rendezvények támogatása (2021.) 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2021. évi pályázati program 

2021. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Balogh Eszter e.v. 
„Fiatalok a fiatalokért” Jótékonyági nap 

(„MOZAIK NAP”) Ferencvárosban 
325.000,-  

2. Makranczi Zalán Géza e.v. 
„A védőbeszéd című előadás a Púder 

Bárszínházban!” 
390.000,-  
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Kulturális tevékenység támogatása (2021.) 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2021. évi pályázati program 

2021. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. 
Art 9 Ferencvárosi 

Képzőművészek Egyesülete 
Kiállítások rendezése az Art9 Galériában 550.000,- 

2. Formiusz Színházi Egyesület Mesehősök Vagyunk 400.000,-  

3. 
Jedermann Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
Zenei kalandozások Ferencvárosban 320.000,-  

 

Kreatív helyi tevékenység támogatása (2021.) 

Szervezet 2021. évi pályázati program 

 

2021. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. Friss Összművészeti Formáció Szivárvány projekt! 350.000,- Ft 

 

Testvérvárosba megyek pályázat (2021.) 

Szervezet 2021. évi pályázati program 

 

2021. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. Pelső-Premier Színházi Bt. Magyar szóval határon innen és túl 1.200.000,- Ft 

 

Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok 

támogatása (2021.) 

 

Egyéb szervezetek, 

magánszemélyek 
2021. évi pályázati program 

2021. évi 

támogatási 

összeg 

(Ft) 

1. Braqfilm Kft. „Hangszínház” 300.000,- 

2. 
Budapest-Ferencvárosi Assisi 

Szent Ferenc Főplébánia 

200 éves a megújult Bakáts téri templom 

közössége 
300.000,- 

3. 

Lakótelepen Élők 

Környezetéért és Jogaiért 

Egyesület 

„Kívánj Igaz Ünnepet” 450.000,- 

4. 
Medáliák Művészeti, Kulturális 

és Oktatási Egyesület 
Ünnepek Másképp generációknak 120.000,- 

 

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

 

Budapest, 2022. június 14. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 
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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 szervezet beszámolóját. 

 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 

2020. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. Budapest Külső Üllői Úti Református Egyházközség 620.000,- Ft 

 

Határidő: 2022. június 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

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. Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület 200.000,- Ft 

2. Jedermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 310.200,- Ft 

 

Határidő: 2022. június 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ tudomásul veszi, hogy a KOEN 80/2020.(IX.9.) számú önkormányzati határozata alapján az Aszódi-

lakótelepen kulturális tevékenység támogatásban részesített Czinka Panna Népfőiskola Egyesület 

pályázatát nem valósította meg, a támogatási összeget maradéktalanul visszautalta. 

 

Határidő: 2022. június 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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4./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 23/2021. (VII.22.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített szervezetek beszámolóját a kerületi rendezvények támogatására 

művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen. 

 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2021. évi 

felhasznált 

támogatási összeg 

(Ft) 

1. Balogh Eszter e.v. 325.000,-  

2. Makranczi Zalán Géza e.v. 390.000,-  

 

Határidő: 2022. június 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
5./ 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. Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete 550.000,- 

2. Formiusz Színházi Egyesület 400.000,-  

3. Jedermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 320.000,- 

 

Határidő: 2022. június 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

6./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 28/2021. (VII.22.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített kreatív helyi tevékenységet folytató szervezet beszámolóját. 

 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2021. évi 

felhasznált 

támogatási összeg 

(Ft) 

1. Friss Összművészeti Formáció 350.000,- 

 

Határidő: 2022. június 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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7./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 31/2021. (VII.22.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített testvérvárosba megyek pályázat tevékenységet folytató szervezet 

beszámolóját. 

 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2021. évi 

felhasznált 

támogatási összeg 

(Ft) 

1. Pelső-Premier Színházi Bt. 1.200.000,- 

 

Határidő: 2022. június 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 
8./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 74/2021. (XI.10.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív 

helyi programok támogatása” tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját. 

 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2021. évi 

felhasznált 

támogatási összeg 

(Ft) 

1. Braqfilm Kft. 300.000,- 

2. Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia 300.000,- 

3. Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület 450.000,- 

4. Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület 120.000,- 

 

Határidő: 2022. június 21. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

9./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-8. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az 

érintetteket. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 


