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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
Az alábbi szervezetek kérelemmel fordultak Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat), melyben programjaik megvalósításához kérnek
támogatást. Mivel a szervezetek által megvalósítandó programok tárgyukat tekintve a Kulturális,
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartoznak, így
javasolom, hogy az előterjesztés és a mellékelt kérelmek alapján hozza meg döntését a Tisztelt
Bizottság.
I.
Ferencvárosi Kolping Család
Vidáné dr. Erdő Franciska a Ferencvárosi Kolping Család (a továbbiakban Kolping Család)
képviselője 2017. május 30. napján kelt, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező levelében
kérte az Önkormányzat támogatását.
A Magyar Kolping Szövetségen (a továbbiakban: Szövetség) belül jogi személyiséggel rendelkező (2.
számú melléklet) Kolping Család kérelméből megállapítható, hogy egyházi pályázatot nyújtottak be az
Önkormányzathoz. A pályázat benyújtásakor a Szövetség bejegyzése folyamatban volt, ezen
időszakban nem rendelkezett önálló jogi személyiséggel, így a pályázatból kizárásra került,
hiánypótlásra a pályázati kiírás miatt nem kerülhetett sor.
A Szövetség, egyben a Kolping Család jogi státusza is rendeződött, így a Kolping Család 10 éves
jubileuma alkalmából készített emlékfüzet kiadása, továbbá egy belföldi és egy külföldi kirándulás
költségeinek fedezetére kérnek 1.000.000,- Ft összegű támogatást.
Javasolom, hogy a Kolping Család kérelmét 600.000,- Ft összegben támogassa a Tisztelt Bizottság,
melyre a költségvetési fedezet a hatályos költségvetési rendelet 3922. számú „Civil szervezetek
támogatása” során rendelkezésre áll.
II.
Erlin Galéria Nonprofit Kft.
Szilágyi Márta, az Erlin Galéria Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Erlin Galéria) képviselője 2017.
június 16. napján kelt, jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező levelében kérte az
Önkormányzat támogatását.
Az 1993. év óta képzőművészeti kiállításokat szervező Erlin Galéria célja, hogy minél szélesebb
rétegek számára elérhetővé és közérthetővé tegyék a kortárs képzőművészetet.
Az Erlin Galéria kiállításai, melyeket a Magyar Szobrász Társaság, a Café Budapest, a Szimpozion
Társaság, Narrative Movement (India) csoporttal együttműködésben valósít meg, nyilvánosak,
ingyenesen látogathatók. A kiállítások célcsoportjai közé tartoznak a kerület lakói mellett budapesti és
országos képzőművészet iránt érdeklődő látogatók, művészetterápiával foglalkozók és iskolai
csoportok.
Az Erlin Galéria tervezett kiállításainak listája jelen előterjesztés 3. számú, míg az előző években
végzett munkájuk az 4. számú mellékletben megtalálható.

Javasolom, hogy az Erlin Galéria kérelmét 400.000,- Ft összegben támogassa a Tisztelt Bizottság,
melyre a költségvetési fedezet a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális
tevékenységek támogatása” során rendelkezésre áll.
III.
Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete
Kiss Zoltán, az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete (a továbbiakban: Art 9 Egyesület)
képviselője 2017. június 12. napján kelt, jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képező levelében
kérte az Önkormányzat támogatását.
Az Art 9 Egyesület célja a kiemelkedő művészi tevékenységet folytató képzőművészek szakmai
munkájának segítése közös és egyéni kiállítások szervezésével, alkotási lehetőségek megteremtésével.
A kérelmében leírtak szerint az Art 9 Egyesület két különálló rendezvény kapcsán kérné az
Önkormányzat 700.000,- Ft összegű támogatását. A Bakáts Feszten, valamint a Magyar Festészet
Napja Fesztiválon történő részvétel részleteit jelen előterjesztés 6. számú és 7. számú melléklete
tartalmazza.
Javasolom, hogy az Art 9 Egyesület kérelmét 400.000,- Ft összegben támogassa a Tisztelt Bizottság,
melyre a költségvetési fedezet a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális
tevékenységek támogatása” során rendelkezésre áll.
IV.
Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület
G. Horváth László, az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület (a továbbiakban: Musicae
Kamarazenekar) képviselője 2017. június 20. napján kelt, jelen előterjesztés 8. számú mellékletét
képező levelében kérte az Önkormányzat támogatását.
A Musicea Kamarazenekar fő célja a magyar és nemzetközi klasszikus zenei hagyományok ápolása,
koncertek és ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása magyarországi és határon túli
iskolákban, kulturális intézményekben. Emellett zenei előadó-művészeti tevékenységet
(hangversenyek, előadások, hangfelvételek) folytatnak.
A Musicea Kamarazenekar kérelme szerint a 2017. évi pályázatukat jóllehet támogatta az
Önkormányzat, de a támogatási összeg nem fedezi a program megvalósításának költségeit, így további
támogatás nélkül nem megvalósítható az általuk megjelölt cél. A tervezett programjuk egy különleges
hangversenysorozat, melyen G. F. Händel: Messiás című oratóriumát adnák elő több részletben olyan
módon, hogy az a zenekedvelő hallgatók és diákok számára is befogadható legyen. A Musicea
Kamarazenekar 1.000.000,- Ft támogatást igényel a program sikeres megvalósítása céljából.
Fentieket mérlegelve javasolom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a KEN 49/2017. (V.24.) számú
határozatában a Musicea Kamarazenekar részére megítélt 300.000,- Ft támogatási összeget vonja
vissza, valamint, hogy a Musicea Kamarazenekar kérelmét 900.000,- Ft összegben támogassa, melyre
a költségvetési fedezet a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenységek
támogatása” során rendelkezésre áll.
V.
Jeunesses Musicales Hungary Egyesület
Zsoldos Dávid, a Jeunesses Musicales Hungary Egyesület (a továbbiakban: Jeunesses Egyesület)
képviselője 2017. június 21. napján kelt, jelen előterjesztés 9. számú mellékletét képező levelében
kérte az Önkormányzat támogatását.

A Jeunesses Egyesület célja az ifjúság iskolán kívüli zenei nevelése, tehetséggondozása és nemzetközi
kapcsolattartás.
A Jeunesses Egyesület levelében leírtak alapján megállapítható, hogy sikeresen pályázott az
Önkormányzat által kiírt kulturális pályázaton, de az elnyert összeg nem biztosít kellő fedezetet arra,
hogy megvalósítsák az előzőekben már sikeresen működő programjukat. Tervük, hogy a következő
“évadban” is több száz, ha nem ezer ferencvárosi diák ismerkedhessen meg az opera, a komolyzene
világával és tágabb értelemben a kritikus, de művészetekre és egymásra nyitott gondolkodásmóddal.
Ezen program megvalósításához kérik az Önkormányzat 1.220.000,- Ft összegű támogatását.
A Jeunesses Egyesület által végzett munkával kapcsolatos pozitív visszajelzésekről bővebben a 10.
számú mellékletben olvashatnak.
Fentieket mérlegelve javasolom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a KEN 49/2017. (V.24.) számú
határozatban a Jeunesses Egyesület részére megítélt 420.000,- Ft támogatási összeget vonja vissza,
valamint, hogy a Jeunesses Egyesület kérelmét 1.220.000,- Ft összegben támogassa, melyre a
költségvetési fedezet a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenységek
támogatása” során rendelkezésre áll.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak megtárgyalására.
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Kolping Család kérelme
Kolping Család igazolása
Erlin Galária kérelme
Erlin Galéria előző években megvalósított kiállítási programja
Art 9 Egyesület kérelme
Art 9 költségvetése
Art 9 programok részletei
Musicea Kamarazenekar kérelme
Jeunesses Egyesület kérelme
Moltoperával kapcsolatos visszajelzések

Budapest, 2017. június 22.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottsága úgy dönt, hogy
1./ a Ferencvárosi Kolping Család részére 600.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-…/2017. számú
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározottak szerint egy belföldi és egy külföldi
kirándulás, valamint a Ferencvárosi Kolping Család 10 éves jubileuma alkalmából készített jubileumi
emlékfüzet kiadására, nyomdai költségeire a 2017. évi költségvetés 3922. számú „Civil szervezetek
támogatása” költségvetési sor terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló
megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek
elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:

2017. június 28.
Kállay Gáborné alpolgármester

2./ az Erlin Galéria Nonprofit Kft. részére 400.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-…/2017. számú
előterjesztés 3. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározottak szerint kiállítások
megszervezésének költségeire a 2017. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek
támogatása” költségvetési sor terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló
megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek
elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:

2017. június 28.
Kállay Gáborné alpolgármester

3./ az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete részére 400.000,- Ft támogatást nyújt az Sz…/2017. számú előterjesztés 5. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározottak szerint a Bakáts
Feszten, valamint a Magyar Festészet Napja Fesztiválon történő részvétel költségeire a 2017. évi
költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére azzal a
feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben
kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott
korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának
időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:

2017. június 28.
Kállay Gáborné alpolgármester

4./ tekintettel az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület Sz-…/2017. számú előterjesztés 8. sz.
mellékletét képező kérelmére a részére a KEN 49/2017. (V.24.) számú határozat 2. pontjában szereplő
táblázat 1. sora szerint megítélt 300.000,- Ft támogatásról szóló döntést visszavonja, egyben az Anima
Musicae Kamarazenekar Egyesület részére az Sz-…/2017. számú előterjesztés 8. sz. mellékletét
képező kérelemben meghatározott hangversenysorozat megvalósításának költségeire 900.000,- Ft
támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása”
költségvetési sor terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás
megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási
határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:

2017. június 28.
Kállay Gáborné alpolgármester

5./ tekintettel a Jeunesses Musicales Hungary Egyesület Sz-…/2017. számú előterjesztés 9. sz.
mellékletét képező kérelmére a részére a KEN 49/2017. (V.24.) számú határozat 2. pontjában szereplő
táblázat 10. sora szerint megítélt 420.000,- Ft támogatásról szóló döntést visszavonja, egyben a
Jeunesses Musicales Hungary Egyesület részére az Sz-…/2017. számú előterjesztés 9. sz. mellékletét
képező kérelemben meghatározottak szerint 1.220.000,- Ft támogatást nyújt a ferencvárosi diákok
számára komolyzene világával foglakozó programsorozat költségeire a 2017. évi költségvetés 3972.
számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére azzal a feltétellel, hogy a
támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával
elszámolt, melynek elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt.
Határidő:
Felelős:

2017. június 28.
Kállay Gáborné alpolgármester

6./ Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-5. pontokban meghatározott támogatások
kifizetéséhez szükséges támogatási szerződések megkötéséről.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

