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

Jegyzőkönyv 
készült a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2020. március 11-én  

15.30 órakor megtartott rendes üléséről 
 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz, 

Árva Péter, 
Deutsch László, 
Kállay Gáborné, 
Dr. Mátyás Ferenc, 
Sajó Ákos, 
Bodnár Alex Szilveszter, 
Bucher Franciska, 
Hulse Alexandra, 
Kozma András, 
Dr. Nagy Attiláné tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Baranyi Krisztina polgármester, Döme Zsuzsanna alpolgármester, Halmai András irodavezető-helyettes, 
Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Tóth Tamás – a Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Szilágyi Imre 
irodavezető, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Gyöngyi csoportvezető, Puskás 
László vagyonkezelési referens,  Nehéz Jenő a Szervezés és Informatikai iroda munkatársa, Benkő Irén 
Erzsébet - jegyzőkönyvvezető 
 
 
Takács Máriusz: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság mai ülését. Megállapítom, hogy a bizottság 11 fővel határozatképes, az ülést 15 óra 30 
perckor megnyitom. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Jelzem, hogy nekem lesz. Nincs. Kérem, 
hogy a kiküldött napirendről szavazzunk. 
 
A bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 29/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat emléktábla állítására 

75/2020. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására 

76/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ Alapító okirat módosítása 

77/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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4./ Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem 
kialakítása 

86/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
Tárgyalja: KOEN, PEB 

 
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése 

69/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
6./ Javaslat a bizottság által koordinált 3422 számú „Egyéb rendezvények” költségvetési sor felhasználására 

Sz-112/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester  

 
7./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása 

Sz-94/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök 

 
(11 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Kállay Gáborné: Azért kértem napirend előtt szót, mert megkeresett az Ars Nova Sacra énekegyüttes vezetője, 
mert ők az elmúlt évben pályáztak a kulturális pályázaton két koncerttel. Az egyiket már megrendezték tavaly 
októberben, a másik pedig most a húsvéti időszakban lenne. De mivel ma a 100 fő feletti rendezvényeket úgy 
tűnik, hogy befagyasztották, ezért a kérdés most részükről az, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a rendezvénynek? 
Nyilván ők már próbálnak erre, tehát nekik már lesznek előzetes költségeik. Tehát amennyiben elmarad, akkor 
gondolom, hogy nyilván a szerződést vagy módosítani kell, vagy a fel nem használt összeget vissza kell utalni, 
vagy új szerződést kötni, és egy későbbi időpontban. Tehát arra kellene majd valamiféle állásfoglalás az 
önkormányzat részéről, hogy  mi a teendője azoknak a szervezeteknek, akik most emiatt nem fogják tudni 
teljesíteni a vállalásukat, amit a pályázatban vállaltak. Köszönöm szépen.  
 
Takács Máriusz: Igen, ez most nagyon sok mindent érinteni fog. Biztos vagyok benne, hogy lesznek ennek  
fővárosi és helyi protokolljai, és hogy mit fogunk ez ügyben csinálni, biztos vagyok benne, hogy úgy fogjuk ezeket 
kialakítani, hogy ne érje kár az intézményeket, illetve, lehetőség szerint megtarthassák majd később nyilván a 
koncertjüket. De jelzem, hogy a Pinceszínház is megkérdezte az önkormányzatot, hogy mi lesz most, mert úgy 
tűnik, hogy a színházak sem fognak Budapesten üzemelni a továbbiakban, de rájuk nézve nekünk kell majd 
rendelkeznünk. Erre is lesz majd valami mondás, de ezek nagyon friss, gyakorlatilag mai hírek. Egyszer csak 
még lesz rájuk reakció. Köszönöm. Én a napirend előtt annyit szólnék hozzá, hogy Sajó képviselő úr kérte, hogy 
legyen kijelzése a dolognak. Jelzem, hogy én is kértem, folyamatban van a dolog, hogy legyen szemközt is 
kivetítés. Köszönöm szépen, és akkor megkezdjük a napirendi pontjainkat. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat emléktábla állítására 

75/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdezem, hogy a napirendi ponthoz hozzászólás, javaslat van-e? Annyi módosító indítványt 
tennék a dologhoz, hogy azon kívül, hogy nyilván támogatjuk, hogy legyen Andor Évának emléktáblája a 
kerületben. Azt gondolom, hogy a 2. határozati javaslatot vegyük ki belőle, ne támogassuk pénzzel ezt a 
projektet.  Nagyon egyszerű módon nem az érzem, hogy nem érdemelné meg, hanem azért, mert úgy tudom, 
hogy nagyon-nagyon sok probléma van a kerületben felállított emléktáblákkal, karbantartásukkal, tisztításukkal. 
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Azt a jelzést fogalmazták meg felém, hogyha lehet, ne szaporítsuk ilyen mértékben a táblákat, úgyhogy az a 
módosító javaslatom, hogy vegyük ki a 2. pontot, ne támogassuk pénzzel a projektet.  
 
Kállay Gáborné: Ezt a módosítást nem fogom tudni támogatni. Nem értem, hogy most  miért tennénk ilyenfajta 
különbséget. Abszolút tisztában vagyok Andor Évának a munkásságával, nekem még volt szerencsém többször 
énekelni vele, oly módon, hogy én kórusban énekeltem, és ő volt a szólista a Haller téri templomban Móczárt 
rekviemben, meg Schubert G-dúr misében, meg sok minden másban. Egy igazán fantasztikus művész, és egy 
olyan ember volt, aki tényleg nagyon sokat tett Ferencvárosért. Nem beszélve Andor Ilonáról, akitől a nevét 
kapta, aki egyébként 1929-től volt itt a Ranolder Intézetnek az énektanára, és a korábbi Leöwey Gimnáziumnak 
is. Az első kórust vezette, amely megkapta Kodálytól az engedélyt 1955-ben arra, hogy felvegye a nevét. Egy 
óriási nemzetközi hírű kórus volt, és Andor Éva velük is nagyon sokat szerepelt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 
egy olyan művészről van szó, aki méltán öregbítette Ferencváros hírnevét.  Úgyhogy nem tudom, hogy miért 
kellene most megtagadnunk tőlük ezt az összeget. Nem hiszem, hogy az emléktáblák karbantartása vagy 
tisztítása, az önkormányzat számára olyan különösebben megoldatlan probléma.  
 
Takács Máriusz: Hangsúlyoznám, hogy nem a művésznő érdemeit nem ismerjük el, mi is nagyra tartjuk őt. 
Egyszerűen itt úgy látszik, hogy van egy probléma, amit az emléktáblák okoznak. Kérem, hogy a módosító 
indítványról, miszerint vegyük ki a 2. határozati javaslatot szavazzunk. Kérem, szavazzunk a 75/2020. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 30/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
75/2020. sz. – ”Javaslat emléktábla állítására” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati 
javaslat 2. pontjának elhagyásával. 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (7 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
Szilágyi Imre: Annyit hozzátennék, hogy ebben az esetben az 1. határozati javaslatnak a végét, hogy „.. állíttatta 
Ferencváros Önkormányzata 2020…”, is valószínűleg szintén ki kellene praktikusan szedni belőle. Ezt nyilván a 
holnapi napra átfogalmazunk egy olyan határozati javaslatot, ha az úgy Elnök Úrnak megfelel, és akkor a 
képviselő-testületet ilyen módosítóval lehet tájékoztatni.  
 
Kállay Gáborné: Szeretném megkérdezni, hogy akkor mi értelme van ennek az előterjesztésnek? Szabad 
megkérdeznem ezek után? Ez egy újabb szép példája annak, hogy mennyire támogatja az új Képviselő-testület 
Ferencváros kulturális életét. Gratulálok hozzá, szerintem vegyük le napirendi pontról ezek után, mert ennek 
most így semmi értelme nincs. Köszönöm.  
 
Takács Máriusz: Ez egy ügyrendi javaslat volt? Kérdezem képviselő asszonyt. Jó, akkor szavazzunk arról az 
ügyrendi javaslatról, hogy levegyük-e a napirendről ennek az előterjesztésnek a tárgyalását. Tehát, aki „igen”-nel 
szavaz, az arra szavaz, hogy levegyük napirendről. 
 
 
KOEN 31/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Képviselő-testületnek a 
75/2020. sz. – ”Javaslat emléktábla állítására” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről. 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (6 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
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2./ Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak 
delegálására 

76/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Megkérdezem a Polgári Frakciót, hogy ahhoz az anyaghoz, amit ma elküldtem van-e vállalás a 
KLIK-eseken kívül, mert azok még nem jöttek vissza hozzám, de nem is feltétlen kellenek most itt ennél. 
Megadom a szót Kállay Gábornénak. 
 
Kállay Gáborné: Akkor ezt most nem teljesen értem. Úgy gondoltam, vagy legalábbis úgy értelmeztem, hogy 
fogunk kapni egy listát arról, hogy a tankerülethez tartozó iskolákat mely képviselők választották. Azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy a 12 képviselő fogja ezt leosztani, tehát a 12 önkormányzati képviselő. A maradék 
iskolákhoz pedig valamifajta koordinátort vagy összekötőt, vagy nem tudom micsodát fognak javasolni. Én ezek 
után gondoltam, hogy akkor nyilván itt most minden iskola szóba kerül, tehát úgy az alapítványi, mint az egyházi 
fenntartású, és most a minisztériumhoz tartozó szakgimnáziumok. Ezek után én mondjuk választottam volna, ha 
lett volna lehetőségem, a Patrónát, de jelezték, hogy már az is le lett osztva. Úgyhogy most ezek után nem 
tudom, hogy akkor ez hogy néz ki. Szeretném akkor tudni, hogy ezeket az iskolákat ki választotta? Vagy hogyan 
működik ez az egész történet? Ha erről kaphatnék valami felvilágosítást. 
 
Takács Máriusz: Az előterjesztéshez nekem lesz javaslatom, illetve én fogom a Polgármester Asszony által kért 
listát ismertetni. Polgármester asszony azt kérte, hogy a KLIK-es intézményekhez delegálandó önkormányzati 
képviselők, ha lehet, legyenek a körzetes képviselőik. Ezt én szedtem össze, és a továbbiakban is én 
koordinálom a többi intézménybe való delegálást. Felolvasom ezt most, hogy melyik képviselő hová vállalta be a 
dolgot nyilatkozata szerint: 
 
Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola - Takács Krisztián 
Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Takács Máriusz 
Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola - Csóti Zsombor 
Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola - Hidasi Gyula 
Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Szilágyi Zsolt  
Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium - Árva Péter 
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium - dr. Mátyás Ferenc 
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium - Takács Zoltán 
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium - Torzsa Sándor 
Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium - 
Jancsó Andrea 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Reiner 
Roland 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola - Sajó Ákos 
Ezek azok az iskolák, ahol jelenleg van és működik Intézményi Tanács és biztosan kell oda delegálnunk: 
 
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium - a Magyar Képzőművészeti Egyetem  
Gyakorlóiskolája - Takács Máriusz 
 
Ők egyébként megkerestek engem, hogy lesz igényük, ezért vállaltam most én ezt el. A 
Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Szakképző Iskolája - Csóti Zsombor. 
 
Amikhez nincs még találat, és ezért ezek most nem szerepelnek, illetve még az a 4. pont szerepel határozati 
javaslatként, hogy „felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a határozat 3. pontjában meghatározott 
intézményeket és azok fenntartóit tájékoztassa.” Tehát a 2. pont mintájára van. Amikhez egyelőre nem érkezett 
jelölés, az a 
 
Zöld Kakas Líceum,  
Jaschik Szakgimnázium 
Közgazdasági Politechnikum 
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Fáy András Közlekedési Műszaki Szakgimnázium,  
Szili Kálmán Műszaki Szakgimnázium, 
Kézművesipari Szakgimnázium, 
Puskás Tivadar Távközlési Szakgimnázium, 
Harsányi János Szakgimnázium, 
Szent István Közgazdasági Szakgimnázium és a  
Teleki Blanka Szakgimnázium. 
 
Kállay Gáborné: Így most már egy fokkal világosabb a kép, de most én erre nem fogok tudni a frakció nevében 
semmit sem mondani, majd a holnapi napon, a képviselő-testületi ülésen. Köszönöm szépen, bár a Patrónát 
sajnálom. 
 
Árva Péter: Természetesen rugalmasak vagyunk ebben. Tehát egyeztessünk a holnap képviselő-testületi ülés 
előtt.  
 
Sajó Ákos: A Puskás Tivadar Távközlési Szakgimnázium velem szemben van, az én körzetemben van, én azt 
vállalnám.  
 
Takács Máriusz: Akkor a 2. határozati javaslatomhoz hozzátoldanám azt, hogy a Puskás Tivadar Távközlési 
Szakgimnáziumban Sajó Ákos képviselő úr legyen majd a kapcsolattartónk. Kérném, hogy akkor szavazzunk az 
1. határozati javaslatról, hogy az abban szereplő delegáltak nevét fogadjuk el. 
 
 
KOEN 32/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a Képviselő-testületnek a 76/2020. sz. – ” 
Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására” 
című – előterjesztés 1. határozati javaslatához, az alábbi delegáltakat javasolja: 
 
Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola - Takács Krisztián 
Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Takács Máriusz 
Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola - Csóti Zsombor 
Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola - Hidasi Gyula 
Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Szilágyi Zsolt  
Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium - Árva Péter 
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium - dr. Mátyás Ferenc 
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium - Takács Zoltán 
Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium - Torzsa Sándor 
Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium - 
Jancsó Andrea 
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Reiner 
Roland 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola - Sajó Ákos 
 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 
 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Takács Máriusz: Kérem, hogy szavazzunk a 2. további javaslatokról, melyben felsoroltuk azokat a további 
intézményeket, amelyekre már jelentkezett képviselő, illetve az ahhoz tartozó tájékoztatási kötelezettségről szóló 
döntést. 
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KOEN 33/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
76/2020. sz. – ” Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak 
delegálására” című – előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel: 
 
3. „a nem Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott iskolák intézményi/képzési tanácsaiba, a soron 
következő választásokat követő új Képviselő-testület megalakulásáig terjedő időtartamra az alábbi személyeket 
delegálja. Amennyiben az intézményben nem működik önálló intézményi/képzési tanács, az alábbi képviselők az 
iskola mentoraként, önkormányzati kapcsolattartójaként funkcionálnak: 
 

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola - Árva Péter 

Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium - a Magyar Képzőművészeti Egyetem  
Gyakorlóiskolája - Takács Máriusz 
 

Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Szakképző Iskolája - Csóti Zsombor 
Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma – 
Sajó Ákos 

Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium - dr. Mátyás Ferenc 

Szent György Média és Informatikai Szakgimnázium - Takács Máriusz 

 4., felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a határozat 3. pontjában meghatározott intézményeket és azok 
fenntartóit tájékoztassa.” 
 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 
 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Alapító okirat módosítása 

77/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a 77/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 34/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
77/2020. sz. – ” Alapító okirat módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

4./ Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem 
kialakítása 

86/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, hogy szavazzunk a 86/2020. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
KOEN 35/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
86/2020. sz. – ” Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális 
tanterem kialakítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 
(11 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése 

69/2020. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Ehhez a napirendi ponthoz nem rendelek el zárt ülést. Megkérdezem, hogy van-e kérdés 
észrevétel? Megadom a szót Puskás Lászlónak. 
 
Puskás László: Köszönöm Elnök Úr a szót, egy technikai jellegű hibát találtunk az 1/a határozati javaslat 3. 
sorában, ahol sajátos módon beírásra került a 33 ezer 133,- Ft/hó + ÁFA. Értelemszerűen ennek az összegnek 
az eldöntés a bizottság illetve a képviselő-testület feladata, úgyhogy a hibáért elnézést kérek, azt tekintsük úgy, 
ahogy a további határozati javaslatokban ez meg is jelenik, hogy ott ez ki van pontozva. Köszönöm szépen. 
 
Döme Zsuzsanna: Köszönöm a szót. Igazából nyilván ez egy bizottsági jogkör. Az 3. bekezdésbe is került egy új 
mondat az eredetihez képest. Itt azt próbáltuk hangsúlyozni, hogy mivel ezek kulturális helyiségek kulturális célra 
kijelölten, szerettük volna, ha a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány nem jár hasonlóan, mint a Stúdió K 
Színház néhány hete, hogy háromszoros ár kerül megállapításra. Természetesen a bizottság jogköre eltérhet 
ettől a 33 ezer 133 Ft-tól, ami az eddigi költség volt, de a tevékenység jellege nem változott az ingatlanban. Tehát 
vegyük figyelembe, hogy ezek nem piaci, nem profitorientált tevékenységet végző szervezetek, inkább ez egy 
javasolt összeg. Tehát az előző összeghez képest változatlan összeggel fogadja e a bizottság. A többi esetben 
még nincs szervezet, tehát ott is ezt a hasonló piaci árhoz képest a kb. 10 %-ot tartom indokoltnak. Köszönöm. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Tisztelt Bizottság! Szeretném kérni, mivel önmagában jónak tartom ezt az irányt és ezt az 
előterjesztést, hogy alpolgármester asszony, mint előterjesztő menjen majd be a Gazdasági és Közbeszerzési 
Bizottságnak az ülésére, amikor tárgyal, mert úgy vettem észre, hogy alapvető probléma, hogy két külön 
szemléletet képviselünk. Mi a kultúra terén azt mondjuk, hogy jó, oké, ők egy erőteljes piaci szemléletet hoznak 
be, am például legutóbb pont egy képviselő-testületi ülésen bukott ki, amikor piaci árat mondtak egy alapvetően 
kulturális helyiségként fenntartott ingatlanra. Ezeket kerüljük el. Egy eléggé erős mondásunk az, hogy szeretnénk 
azt a kulturális szintet visszahozni itt, javítani azon, ami jelenleg van, hogy ezen döntés és gondolkodás mellett 
gondolkodjon majd a Gazdasági Bizottság is. Köszönöm szépen. 
 
Kállay Gáborné: Köszönöm szépen a szót. Nos, akkor én egy harmadik álláspontot képviselnék ebben a 
dologban, mégpedig azt, hogy azoknak a szervezeteknek az esetében, vagy azoknak a kulturális 
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intézményeknek az esetében, amelyek már bizonyítottak. Tehát ilyen például a 2B Kulturális és Művészeti 
Alapítvány, akik tényleg egy nagyon magas szintű kulturális tevékenységet folytatnak itt a kerületben és abszolút 
együttműködőek. Mindenféleképpen megérdemlik azt, hogy egy ilyen fajta kedvezményt kapjanak. Az ő 
esetükben teljes mértékben egyetértek ezzel a 10 %-os összeggel. Viszont azokkal a pályázatokkal, amelyeket 
most írunk ki első ízben, most nem tudjuk még, hogy ki fogja ezt megnyerni, hogyan fogja velünk az 
együttműködést megvalósítani, milyen szervezetről lesz szó, szerintem ott bánjunk óvatosabban ezzel a 
dologgal. Ott én egy 40 vagy 50 %-os árat vagy kedvezményt tartanék, illetve inkább azt mondom, hogy 50-60 
%-os kedvezményt tartanék reálisnak, és egy rövidebb határidőt. A 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 
esetében 5 év, az új szervezetek esetében pedig 1 vagy 2 éves szerződést tartanék reálisnak, és aztán majd 
meglátjuk azt, hogy a pályázat megnyerője, az a szervezet, aki majd megnyeri a pályázatot, hogyan működik 
együtt Ferencváros Önkormányzatával és hogyan, milyen fajta kultúrát képvisel. Én ezt tartanám reálisnak. Tehát 
ez azt jelenti, hogy mondjuk a Ráday 9 esetében ez egy 80-90 ezer forint + ÁFA-s összeg lenne, és egy 1 éves 
vagy 2 éves szerződés, ahogy bizottság vagy a képviselő-testület dönt. A másik esetben is egy 40-50 ezer forint 
közötti összeget, ott is egy 2 éves időtartamot tartok reálisnak. Ez az én véleményem, köszönöm szépen.  
 
Takács Máriusz: Köszönöm, jelezném, hogy mi nem döntünk összegekről itt. Mi a pénzre sem teszünk 
javaslatot, mi csak javasoljuk, hogy írjuk ki a pályázatot, tehát mi semmilyen jellegű pénzre nem teszünk 
javaslatot. Azt azért hozzátenném, hogy az a rendszer, hogy először kiírjuk és utána van pályázás, nem egészen 
értem, miért lenne jó egyébként, hogy előre meghatározzuk a nélkül, hogy tudjuk azt, hogy mi megy oda és mit 
fog csinálni. Azért toljuk feljebb, mert még nem láttuk a pályázót. De mindegy, ez továbbra is a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság kompetenciája azt gondolom, nem a miénk, hogy ezt megállapítsuk. Megadom dr. 
Mátyás Ferencnek a szót. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm szépen a szót. Arra szeretném felhívni Kállay Gáborné képviselőtársam 
figyelmét, hogy azért a művészeti szervezetek nagy részét nem úgy kell elképzelni, mint az Orbán János Dénes 
féle Íróakadémiát, hogy a Kormány teletömi pénzzel, tehát neki tök mindegy az, hogy 90 ezer forintot vagy 40 
ezer forintot kell fizetni. Azért, akiket nem tolnak rommá pénzzel, ott azért nagy különbség van a között, hogy mi 
az, amit ők ki tudnak fizetni. Először tényleg meg kellene nézni azt, hogy mi az a kulturális koncepció, amit ők be 
tudnak hozni. Szerintem pont az ilyen „OJD-féléknek” kedvezne, amit Ön mondott, hogy legyen egy nagyobb díj 
és akkor majd két év után megnézzük. Őket már pénzelik. 
 
Döme Zsuzsanna: Tényleg csak egy mondat erejéig. Én annyit nem értettem az érvelésben, amellett, amit itt az 
előbb is elmondtam, hogy tehát a kulturális célú szervezetek nem profitorientált szervezetek, miért adnánk oda a 
Ráday utcának 50 %-kal drágábban, ha nem elég magas kulturális színvonalat képvisel valaki. Tehát, ha elég 
magas kulturális színvonalat képvisel, akkor indokolt a kedvezmény, mondjuk ez a 10 %, amit én normálisnak 
tartanék, ha pedig nem elég jó színvonalú, akkor fizessen? Szerintem, ha nem elég magas kulturális színvonal 
van, akkor ne jöjjön az a szervezet. Köszönöm. 
 
Kállay Gáborné: Bocsánat, lehet, hogy nem jól fogalmaztam. Akkor még egyszer elmondanám, hogy én arra 
gondolok, amire volt már példa, hogy nem tudott az önkormányzat azzal a szervezettel, akinek odaadta a 
helyiséget együttműködni, mert nem volt igazából hajlandóság. Tehát nem teljesített. Nyilvánvalóan nem azért 
adjuk oda a helyiséget, hogy az illető ott azt csináljon, amit akar, és semmi hasznot az önkormányzat ebből ne 
húzzon. Én erre gondoltam, mint ahogyan a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány esetében is voltak olyan 
tapasztalatok, hogy ez egy idő után lecsengett. Tulajdonképpen nem volt egy intenzív együttműködés az 
önkormányzat és a szervezet között. Erre gondoltam, hogy először azért ki kellene próbálni, hogy mennyire tud 
működni ez a történet, mert akivel nem tud igazán együttműködni az önkormányzat, azt nyilván ne támogassa. 
Én erre gondolok. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen a szót. Két dolog. Az egyik, hogy tudni kell 
szerződést kötni és szerződést írni. Kiindulva abból, hogy milyen volt jegyző úrnak a munkássága, az, hogy olyan 
szerződések köttettek, ami alapján ezt nem lehetett betartani, én nem lepődöm meg. Másodszor, komolyan kell 
venni az után követést és meg kell nézni, hogy a szerződésben leírt feltételek közül mi, hogy és mennyire 
teljesül. Ez azért nem egy atomfizika. 
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Döme Zsuzsanna: Azt gondolom, hogy bármikor történhet olyan évről-évre, hogy nem megfelelő már a tartalma 
az együttműködési megállapodásoknak, én azért most az összes ilyen kulturális együttműködést átnéztem.  90 
%-ban átdolgozásra szorul, mert egyszerűen a teljesítésigazolások sem egy szakmai színvonalon érkeznek be, 
vagy ha arra vonatkoztak, hogy semmi nem történt, és azokra a szolgáltatásokra, amiket kínált az adott szervezet 
nem volt igény, arra sem történt lépés az önkormányzat részéről, sem egy leülés, hogy mit kellene másképp 
csinálni. Én most tényleg el sem kezdem sorolni ezeket a szervezeteket. Mégsem történt meg 1965 óta a Ferenc 
körúton üldögélő, a sokszor emlegetett ejtőernyősökkel sem egy együttműködési szerződésmódosítás. Erre 
bármikor van lehetőség, én sem előre riasztanám el az esetleges új szereplőket. Valóban egy rendszeres után 
követés, rendszeres monitorozás szükséges. Ha jól megfigyelik, egyrészt az új pályázati kiírásokba, másrészt az 
idén megújításra kerülő együttműködési megállapodásokba is például bekerül az a kitétel, hogyha nyilvános 
program szerepel akár az együttműködési szerződésben, akár a pályázat tárgyában, akkor két héttel korábban 
az önkormányzatot értesíteni kell, hogy kikerülhessen nyilvánosan ez a lehetőség, lehessen hirdetni azt a 
programot, lássuk, hogy megvalósul, legyen lehetőségünk odamenni, esetleg részt venni ezeken a programokon. 
Tehát vannak ilyen biztonsági mondatok a további együttműködési szerződésekben, nem tartom továbbra sem 
indokoltnak, hogy előre riasszunk el nem profitorientált, akár nagyon profi vagy akár picit nem működő 
szervezeteket. Nyilván azokról is majd itt fogunk dönteni, hogy egy-egy kulturálissá váló ingatlanba milyen 
szervezetek közül, melyiknek a pályázatát, a felkínált lehetőségeit tartjuk megfelelőbbnek és jobban 
kiaknázhatóbbnak. Köszönöm. 
 
Kállay Gáborné: Dr. Mátyás Ferencnek szeretnék reagálni, hogy igen az biztos, hogy nagyon jó szerződést 
kötni, de itt két külön dologról van szó. Egyik a bérleti szerződés, a másik az együttműködési megállapodás. 
Csak el szeretném mondani, nagyon jól tudjuk, hogy tényleg mennyire nehéz dolog egy jó szerződést megkötni, 
illetve mit jelent egy jól megkötött szerződés. Ugyanis mi éveken keresztül rettentő sokat kínlódtunk azzal, hogy a 
minket megelőző vezetés 15-20 évre kötött 1 forintért, meg ingyen bérleti szerződést különböző kulturális 
intézményekkel, illetve kulturális szervezetekkel, akik aztán különböző vendéglátó ipari egységeket, meg tudom 
is én mit, működtettek itt a Ráday utcában, és egyszerűen nem lehetett felbontani, mert annyira jól megkötött 
szerződések voltak. 18-20 éves szerződésekről beszélünk, tehát 18-20 évre megkötött szerződéseket örököltünk 
meg mi annak idején, kulturális szervezetekkel kötött szerződéseket, amikkel egyszerűen képtelenség volt mit 
csinálni. Úgyhogy ennyit jelent egy jól megkötött szerződés, valóban nem könnyű. 
 
Sajó Ákos: Az előttem szólókkal egyetértek és dr. Mátyás Ferencnek a gondolatát folytatva, mindenképpen a 
szerződéseknek ütősnek kell lenni ahhoz, hogy ne lehessen belekötni. Éppen ezért én1 év próbaidőt vagy egy 
bizonyos rövid intervallumot mindenképpen javasolnék, mert gondolom, hogy lesznek új művészeti egyesületek 
vagy bármi, amiről nem nagyon tudunk hosszú távon vagy rövidtávon sem sok mindent. Lehet, hogy nem lesz 
ilyen, de akkor mivel újak, szerintem egy lerövidített szerződésbe foglalt, lerövidített intervallumba kötnénk 
mindenkivel szerződést, akkor el lehetne dönteni, hogy 1 év után vagy másfél év után mennyire töltötték be azt a 
szerepet, amit vállaltak a szerződésekben. Köszönöm. 
 
Döme Zsuzsanna: Egyébként ezt sem látom igazából indokoltnak, azt látom, hogy mindig oda kell menni, meg 
kell nézni és azonnal kell jelezni. Azért az együttműködési szerződésnek van egy olyan sora, hogy amennyiben 
nem felbontható a szerződés, tehát nincs olyan, ami indokolná. Azt gondolom, hogy sokkal nehezebb egy új 
szervezet esetében, mert az egy csomószor nem azt jelenti, hogy a kerületnek új, vagy egyáltalán a kerületben 
egy új szereplő, azt gondolom, hogy például a Ráday utcába, mert most pont ilyen címek vannak előttünk, nem 
olyan szereplőt kell engedni, de nyilván ezekről majd a bizottság fog dönteni, akik még most kezdik vagy életükbe 
nem csináltak semmilyen dolgot. De amennyiben bárki lehetőséget kap, és nem azt teszi, nem azt a 
szakmaiságot képviseli, bizony felbonthatók ezek a szerződések. Azt gondolom, hogy az időpont, nyilván erről 
sem itt fogunk dönteni, csak az én érveim is hangozzanak el. Nagyon nehéz egy olyan új szervezetet a kerületbe 
becsábítani, aki tudja, hogy összesen 1 évre tervezhet. Akik engem egyelőre az elmúlt hónapokban 
megkerestek, tehát akik most valószínűleg próbálnak majd pályázni ezekre az épületekre, egyiknek sem rövid 
távú céljai vannak, hanem minél hosszabb távú. Azt gondolom, hogy nem pont az időnek a lecsökkentésével 
tudunk arra garanciát vállalni, hogy komoly kulturális értékeket képviselő szervezetek komolyan foglalkozzanak 
azzal, hogy idejönnének a kerületbe. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm szépen. Itt egyébként mind a két gondolati vonallal egyetértve én is úgy látom, 
hogyha alapvetően sikerül egy olyan megállapodást kötni velük, hogy abba egy viszonylat sztript vállalás van, 
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ami számon kérhető, és ez ott van évről évre, tehát így lehet nézni azt, hogyan haladunk, onnantól kezdve 
egyszerűen ellenőrizhető az, hogy azt a vállalást, amire a bizottság odaítélte azt a helyiséget, telesült-e vagy 
nem. Nyilván be kell tenni azt, ha egy ilyen fantom társulat jönne ide, aki nem csinál semmit, ha nem teljesülnek 
azok a kritériumok, amiket egyébként ők vállaltak, akkor annak viszont igenis az a következménye, hogy fel kell 
mondani az ő bérleti viszonyukat. Azt lehet úgy, hogy megvizsgáljuk az első év végén, a második év végén, a 
harmadik év végén, stb. Ez nem az, hogy egyszer ránézünk, hanem van egy abszolút folyamatos ellenőrzése 
ennek, és amint azt ítéljük meg, hogy itt már semmi olyan tevékenységet nem folytatnak, ami művészi 
tevékenységnek lenne minősíthető, akkor természetesen ez a megállapodás véget ér. Ezért mondom, hogy itt 
kell úgy megírni azt a szerződés, hogy ilyen esetben ne tudjanak ellébecolni hosszú ideig itt a kerületben, hanem 
legyen jogunk és lehetőségünk arra, hogy megszüntessük ezt az együttműködést. Köszönöm. 
 
Sajó Ákos: Köszönöm szépen. De akkor, ahogy Kállay Gáborné is említette, hogy 20 évre, meg nem tudom 
hány évekre kötnénk szerződés, ne legyen időpont benne, hanem valami másfajta meghatározás, mondjuk az, 
amit dr. Mátyás Ferenc képviselő úr mondott, hogy amennyiben nem teljesítik azt a feladatot, amit vállaltak, akkor 
lehessen felmondani. Tehát ne időpont legyen a szerződésben, hogy mit tudom én 3200-ig, hanem ez legyen a 
feltétel. Köszönöm. 
 
Takács Máriusz: Köszönöm. Törvényileg szabályozott az, hogyan lehet, milyen időkeretre lehet kötni, ha jól 
emlékszem maximum 15 évre lehet hosszabbítani, tehát ennek van szabályzása. Gondolom ezt nem feltétlenül a 
mi bizottságunk kompetenciája eldönteni. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, hogy szavazzunk a 
69/2020. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 36/2020. (III.11.) sz.  

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
69/2020. sz. – ” Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2020. március 12. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (8 igen, 3 tartózkodás)  
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Baranyi Krisztina: Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, mivel kulturális bizottságról lévén szó, hogy ma 
délelőtt a kormány rendkívüli jogrendet vezetett be az országba, veszélyhelyzetet hirdetett. Ennek nagyon sokféle 
konkrét intézkedés lesz a része, amelyek jelenleg még nem feltétlenül ismertek teljességükben. Viszont az már 
biztos, ugye megjelent az, hogy 100 főnél nagyobb zárt térben rendezendő eseményeket nem lehet megtartani, 
és mivel a Pinceszínház éppen 100 fős, nagy valószínűséggel érinteni fogja a színházat. Tehát valószínűleg fel 
fogjuk függeszteni a működését a Pince Színháznak. Holnap délelőtt lesz egy pandémiás megbeszélés a teljes 
önkormányzatot, intézményeket, intézményvezetőket, irodákat érintően, ott fogunk reményeink szerint minél 
részletesebb tájékoztatást, illetve tervet készíteni az elkövetkezendő hetekre. De az már szinte biztosnak látszik, 
hogy a színházunk egy darabig nem fog működni. Ezt szerettem volna a bizottság előtt is elmondani, és holnap 
természetesen részletes tájékoztatást fogunk adni minden másról is. Köszönöm szépen. 
 
Döme Zsuzsanna: Ehhez kapcsolódóan most íródik éppen a facebook oldalra, hogy a március 15-ei 
rendezvényünket sem fogjuk megtartani. Nyilván jó lenne, oda eljött volna 500 ember, vagy legalább párszáz, de 
nem vállaljuk ezt a kockázatot, interneten tartjuk meg a rendezvényt. Tehát előre felvesszük, fogunk ünnepelni, 
előre felveszünk egy csomó olyan dolgot, ami ott vasárnap történt volna, és ott élőben lehet otthonról élvezni, a 
bajuszkészítést talán nem, de a többi programot. Köszönöm. 
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6./ Javaslat a bizottság által koordinált 3422 számú „Egyéb rendezvények” költségvetési sor 
felhasználására 

Sz-112/2020. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester  

 
Árva Péter: Csak a díszkivilágításra szeretnék rákérdezni. Bocsánat kicsit zavarban vagyok. Kiderül-e az 
előterjesztésből, hogy ez melyik területet érinti? Ezt szeretném kérdezni. 
 
Döme Zsuzsanna: Az előző évek költségeiből indultuk ki, nyilván ezt egy cég végzi Budapesten, ők rakhatnak 
díszkivilágítást fákra, terekre. Ha úgy ítéli meg a képviselő úr, hogy tavaly, illetve most decemberben túl sok volt 
a díszkivilágítás, akkor jelölje meg azt, hogy hol ne legyen? Melyik téren vagy hol ne legyen? Ezek a tavalyi 
összegek, elképzelhető, hogy majd lehet ezen is spórolni, most még ezt nem látjuk. 
 
Takács Máriusz: Megadom Árva Péternek a szót. 
 
Árva Péter: Köszönöm Alpolgármester Asszony válaszát. Igen, bevallom őszintén, hogy nem ilyen szemmel 
vizsgáltam eddig a kerületi díszkivilágítást. Úgy értem, hogy forrás és költségvonzatát még nem raktam így elé. 
Az lenne a kérésem, hogy amikor ez közeledik, addigra gondoljuk azt végig, hogy mi volt az a terület. Lehet, hogy 
sokkal több kell, lehet, hogy sokkal kevesebb is elég. Ezt vizsgáljuk meg a későbbiekben. Köszönöm szépen. 
 
Baranyi Krisztina: Gyakorlatilag villámcsapásként jött ennek a díszkivilágításnak a megrendelése, ez rögtön a 
hivatalba lépésünk után történt. Akkor én ennek nem tudtam részletesen utána nézni, hogy mit takar? Az előző 
évek térképei vagy kihelyezés szerint rendeltük ezt meg. Én is elcsodálkoztam, amikor megjött a számla. Ez 
valóban egy költséges dolog, de valóban csak ez a Budapesti Dísz Kivilágítási Kft. szerelheti fel, valamiért ebben 
monopólium van, gondolom az ELMŰ meg másféle használatok használata miatt. Viszont nagyon hatékonyak, 
nagyon szép, és mindenki imádja. Ha lesz versenytárs, én támogatom. De egyelőre sajnos tényleg ez volt az 
eredeti, korábbi évek szerinti díszkivilágítás, és ez ennyibe kerül. 
 
Döme Zsuzsanna: Ez valóban így volt, tényleg nagyon kevés idő volt itt a döntésre, vagy lett volna 
díszkivilágítás vagy nem. Egyébkén az áramszámla már megérkezett, és maga a fogyasztás, amit az ELMŰ 
számláz ki, az négyszáz valahány ezer forintos erre a majdnem kéthónapos időszakra. Tehát nyilván nem ott van 
a probléma, szerintem ez kb. így reális. Illetve ugyanezzel a céggel most a „Költészet Napja” alkalmából is 
kapcsolatba kerültünk, mert a József Attila emlékhelynek lett volna egy IX. kerületi költőket bemutató zászló 
kihelyezős projektje. Most így néhány utcára zászlókat 300 ezer forintért szeretett volna ugyanez a cég 
kihelyezni, és ugyanennyiért leszedni. Most keressük erre is az alternatív megoldást, mert nyilván egy ilyen 
„bilinccsel”, meg nyilván tudjuk mindnyájan, akik kampányoltunk már, hogy azért egész könnyen is ki lehet az 
oszlopokra a dolgokat helyezni. Itt most egy nehezebb helyzet van, úgyhogy valószínűleg jövő decemberre 
okosabbak leszünk, hogy mit lehet kirakni az utcáinkra és kivel.  
 
Sajó Ákos: Még ehhez egy gondolat. A MÁV Aszódi-telepen is most a második éve minden alkalommal ki 
vannak helyezve ezek a bizonyos díszkivilágítások. Nagyon szeretik az emberek, megmondom miért, mert ez 
ünnepi hangulatot varázsol nekik. Másrészt pedig a hiányérzetüket egy kicsit csökkenti, mivel se bolt,  se ez, se 
az, szinte semmi nincs ott a környéken. Hát ezzel egy kicsit kompenzálni lehet. Köszönöm. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Egyébként a zászlókirakásnál is legyünk nagyvonalúak, tehát ne sajnáljuk a Mészáros és 
Tiborc családtól ezeket az összegeket, különösen elnézve a fiatal Mészáros-lánykát, valószínű, hogy a televíziós 
karrierje nem lesz túl hosszú életű, valamiből meg kell állni a saját lábán. 
 
Árva Péter: Akkor mégiscsak egy hasznos kérdés volt, hogy ezt feltettem. Eljutottunk ilyen magaslatokra is. De 
térjünk vissza a világításra! Azért lenne fontos azt látni, hogy ebben az összegben, ami ezen a soron szerepel, 
melyik területek vannak benne, mert én például nem tudom, hogy a Ferenc körútit mi fizetjük vagy a Főváros. 
Szóval ilyen jellegű kérdéseink lennének. Egy olyan kritikát kaptam az idei díszkivilágítással kapcsolatban, hogy 
a korábbi években a Ferenc téren az adventi gyújtáshoz volt a bekapcsolása állítólag szinkronizálva és akkor 
gyulladt ki először. Ilyen dolgokon azért érdemes lenne nekünk is gondolkodni, hogy mi döntsük el, hogy hol van 
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szüksége ennek, tehát melyik területeken legyen. Lehet, hogy ez egy téves információ volt a lakosság részéről, 
de ha lehet, akkor ezt használjuk. Köszönöm. 
 
Takács Máriusz: Köszönöm szépen, több hozzászólást nem látok, érem, hogy szavazzunk az Sz-112/2020. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
 
KOEN 37/2020. (III.11.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
 
1. az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete 3422 sorszámú 

„Egyéb rendezvények” megnevezésű kiadási előirányzata terhére  
- az önkormányzati kitüntetésekkel, elismerésekkel, azok átadásával kapcsolatosan 20.000.000,- forint 
- a karácsonyi díszvilágítás kiépítésével, működtetésével összefüggésben 15.600.000,- forint 
- a nemzeti ünnepeink alkalmából megtartott és más önkormányzati rendezvények költségeire 10.400.000,- 

forint felhasználását jóváhagyja. 
2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban írt feladatok ellátásához szükséges intézkedéseket tegye meg, 

szerződéseket kösse meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (11 igen, egyhangú)  
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Takács Máriusz: Köszönöm szépen. Utolsó napirendi pontunkat zárt ülés keretében tárgyaljuk. Megköszöni 
bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, a nyílt ülést 16 óra 30 perckor bezárom. 
 
 
A 7. számú napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a KOEN 38-39/2020. (III.11.) sz. határozatai a 
zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 

 
 

k.m.f. 
          

                   Takács Máriusz 
                         elnök 
Árva Péter 
bizottsági tag 
 
 
 
Benkő Irén Erzsébet 
 jegyzőkönyvvezető 


