
  

Előterjesztés 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

  

Előterjesztő: dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2021.  július  22.  sz. napirend 

Tárgy:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részvétele a Budapesti Ő szi 
Fesztivál programjában 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség 
szükséges. 
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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véle 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 

Határozati javaslat: 

ényezi 4 X 

Sport es  Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi X 

véleményezi - 

Bizottság véleményezi 

Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
részére az előterjesztés megtárgyalását. 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és 
Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testület 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Budapest  Főváros kulturális tartalmainak fejlesztéséért és fesztiváljaiért az újonnan létrehozott 
Budapest Brand  Zrt. felel. Ezen fesztiválok közül kiemelkedik a Budapesti Tavaszi Fesztivál és 
Budapesti Őszi Fesztivál, melyek 2020-ig a Főváros és Magyarország Kormányának közös 
finanszírozásában valósultak meg. 2021-ben a Kormány megszüntette részvételét a fesztiválok 
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szervezésében és támogatásában, így azok szignifikánsan alacsonyabb költségvetési keretben, 
ugyanakkor továbbra is magas brandértékkel és publicitással járnak. 
Józsefvárosnak 2021-ben lehetősége van csatlakozni a Budapesti Őszi Fesztiválhoz (BŐ F) kiemelt 
programokkal és helyszínként  2021.  október  1-3.  között. 
A  2021-es  Budapest Őszi Fesztivál az alacsonyabb financiális lehetőségek mellett új koncepcióval 
kerül megrendezésre, gerincét egy KultUniverzum nevű programsorozat fogja adni.  A  B0F2021 
keretében a KultUniverzum öt KultúrSokk nevű programcsomagból fog állni: egy központ (fővárosi) 
és négy kerületi kulturális felhozatalt bemutató eseménysorozatból. Ezen kerületek egyike lehet 
Józsefváros is három budai kerület mellett (I., II.,  XI.). A  Kultursokkok az adott kerületek kulturális és 
művészeti értékeit széleskörűen mutatják be, és az megvalósítás  2-3  napja alatt az adott kerület 
kulturális élete kerül a középpontba. 

A  Kultursokkokat a  Budapest Brand  által kinevezett művészeti vezető és egy kulturális menedzser 
szervezi egységgé. Résztvevői az adott kerületben aktív kulturális/művészeti/civil szervezetek és a 
KulturSokk vezető saját csapata. Időtartama  2-3  nap, egyes moduljai önmagukban is 
értelmezhetőek/látogathatók, akár ennél hosszabb események is lehetnek.  A  józsefvárosi programok 
között több koncert, köztük  Jazz  Fesztivál, képzőművészeti kiállítások, város séták kerülnek 
megrendezésre. 

A  Budapesti Ő szi Fesztiválhoz való csatlakozás pozitív hatása: 
aktivizálja a helyi kulturális és civil közösségeket, szereplőket 
pozitív publicitást  ad  a kerületnek (kiemelve annak civil és kulturális értékeit), 
fővárosi forrásokat vonna be a helyi kulturális fejlesztésekbe,  es  bekapcsolná a ke letet egy 

fővárosi hálózatba kulturális értelemben is. 

A program  teljes tervezett költségvetése bruttó  9.500.000,-  forint, melynek felét  a Budapest Brand 
állná  a  kerületi kötelezettség vállalás függvényében.  A  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit At. 
terveiben bruttó  2.500.000  forintot tervezett  jazz  fesztiválra, ennek megfelelően Józsefváros részére 
bruttó  2.250.000  forint további forrást igényelne  a  Budapesti Ő szi Fesztiválban kerületként való 
részvételre.  A  programokat  a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zn.  és  a Budapest Brand Nonprofit 
Zn.  közösen állítja össze, és szervezi. 

Fentiek alapján javaslom az Önkormányzat  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021.(l1.25.)  ök. rendelet 
9.  mellékletében szereplő Kulturális Koncepció céltartalékból  2.250.000,- Ft  átcsoportosítását  a 
Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt.-hez  a  JKN kompenzációjának megemelésével, valamint  a 
JKN felkérését, hogy kössön megállapodást  a Budapest Brand Nonprofit  Zrt.-vel  a  Budapesti Ő szi 
Fesztiválhoz való csatlakozás érdekében. 

H. A  beterjesztés indoka 
A  Budapesti Őszi Fesztiválhoz való csatlakozás érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület  2021. 
július  22-i  ülésén megtárgyalja az előterjesztést. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, hogyJózsefváros részt vegyen a Budapesti Ő szi Fesztivál programjában, és felkérje a 
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t a csatlakozáshoz szükséges megállapodás megkötésére. 

A  csatlakozás érdekében szükséges az Önkormányzat  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021.(11.25.) 
ök. rendelet  9.  mellékletében szereplő Kulturális Koncepció céltartalékból  2.250.000,- Ft 
átcsoportosítása a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-hez a JKN kompenzációjának 
megemelésével. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  katasztrófavédelemrő l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló  307/2021.  (VI.  5.)  Korm. 
rendelet  1-2.  §-ai értelmében a katasztrófavédelemrő l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésétől eltérően a települési 



önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és 
hatáskörét  2021.  június  15.  napjától maga gyakorolja. 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény46. §  (1)  bekezdése és a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (Xl.  06.)  Önk. rendelet  13.  § 
(2)  bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.  A  határozat elfogadásához az 
SZMSZ  6.  melléklet  6.  pontja alapján minősített többség szükséges. 

A  Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  13.  pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az előterjesztés elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2021. (VII.  22.) 
számú határozata 

Józsefváros a Budapesti Ő szi Fesztivál programjában való részvételéről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) részt vesz a Budapesti Őszi Fesztivál programjában. 

2.) a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat  2021.  évi költségvetéséről szóló  5/2021. 
(11.25.)  ök. rendelet  9.  mellékletében szereplő Kulturális Koncepció Kulturális céltartalék 
előirányzat terhére  2.250.000,-  Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
szerinti összeg átcsoportosítását elvégezze a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-hez, a 
gazdasági társaság kompenzációjának megemelésével, mely átvezetésre kerül a  2021.  évi 
költségvetés soron következő módosításában. 

3.) felkéri a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Budapesti Őszi 
Fesztivál programjában történő részvételhez szükséges megállapodást kösse meg a  Budapest 
Brand  Nonprofit Zrt.-vel 

Felelős:  1-2.  pont tekintetében: polgármester,  3.  pont tekintetében: Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 
Határidő:  2.  pont tekintetében: az Önkormányzat  2021.  évi költségvetéséről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. 
rendelet soron következő módosítása,  3.  pont tekintetében:  2021.  szeptember  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2021.  július .. 
( 

dr. Erőss Gabor 
alpolgármester 

Törvén ességi ellenőrzés: 

Dr.  S  1  tos  Csilla 
jegyz 
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