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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2019. december 2-án  
16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz elnök, 

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

 
Hivatal részéről: 
Baranyi Krisztina polgármester, Reiner Roland alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Geier Róbert irodavezető-
helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Dr. Oláh Eleonóra, a Jogi és 
Pályázati Iroda munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Juhász Csilla jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Tar József, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
 
Takács Máriusz: Megállapítom, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes, ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülését. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, Polgármester Asszonyt, 
Alpolgármester Urat, a Hivatal dolgozóit. Lesz-e napirend előtti felszólalás? Polgármester asszony jelezte, hogy hozzá kíván 
szólni. Van-e másnak még ilyen igénye? Nincs. Akkor megadom Polgármester Asszonynak a szót.  
 
Baranyi Krisztina: Nagyon szépen köszönöm. Azért kértem szót, mert szeretném Önöket nagy szeretettel köszönteni. A 
kulturális terület az új ferencvárosi vezetés kiemelt területe. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon jó munkát 
és sok-sok sikert kívánok így együtt és külön-külön is. Hajrá Ferencváros! Köszönöm szépen. 
 
Takács Máriusz: Köszönjük szépen Polgármester Asszony szavait. További napirend előtti felszólalás nincs. Ismertetném a 
napirendet. Két napirendi pont lett kiküldve, és jegyzőkönyv-hitelesítőt is kell majd választanunk. Az első kérelem a 
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme, a második Alpolgármester Úr előterjesztésében karácsonyi 
program. Megkapták a napirendi pontokat, mindenki ismeri őket. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, 
szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 1/2019. (XII.2.) sz. 

Határozat 
Napirend: 

 
1./ Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

Sz-344/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
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2./ Adventi rendezvény támogatása 
Sz-343/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 
(9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

Sz-344/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akit nagy szeretettel üdvözlök itt a körünkben, 
kérelmet nyújtott be, hogy a december havi programokat, amik a karácsonyfa, mikulás és ezek köré csoportosuló 
adományok és rendezvények, támogassuk 2 millió forinttal. Ez az összeg el is van különítve, rendelkezésre is áll erre a 
célra. Az eredeti kérelemben meg volt nevezve az is, hogy valamiféle innovációra és működésre is adjunk pénzt. Megkértük 
az Elnök urat, hogy írja le, hogy pontosan mire és hogyan kellene ez a pénz. Elküldte leírva, hogy mire és hogyan fogja 
fordítani. Köszönettel megkaptuk, nagyon derék költségvetést küldött. Van-e észrevétel, hozzászólás? Kérdés, észrevétel 
nincs. Kérem, hogy támogassuk a kérelmet, szavazzunk az Sz-344/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 2/2019. (XII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1.) a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatást nyújt az Sz-344/2019.számú előterjesztés 
mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvények szervezésére, adományosztásra a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
rendeletének 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési sora terhére. 
Határidő: 2019. december 2. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
2.) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott támogatás kifizetéséhez szükséges 
szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: A kérelem összegéről is szavaznia kell a bizottságnak, mivel nem volt benne a határozati javaslatban, 
bocsánat. A határozati javaslatot ugyanezzel a szöveggel teszem fel szavazásra a 2 millió forint támogatási összeg 
kiegészítésével.  
 
 
KOEN 3/2019. (XII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy  
1.) a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatást 2.000.000 Ft támogatást nyújt az Sz-
344/2019.számú előterjesztés mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvények szervezésére, 
adományosztásra a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési sora terhére. 
Határidő: 2019. december 2. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 



3 
 

2.) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott támogatás kifizetéséhez szükséges 
szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Adventi rendezvény támogatása 

Sz-343/2019. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 
Reiner Roland: Az előterjesztés célja az, hogy az elmúlt években megrendezett Ferenc téri karácsonyváró Advent az idén 
is megrendezésre kerülhessen. Az előterjesztésben látják a programot, alapvetően hasonló a tavalyi évhez. Középső-
Ferencvárosnak ez a legnagyobb ilyen típusú rendezvénye. Szeretnénk megőrizni és fejleszteni ezt a programot, ezért is 
szeretném kérni, hogy az előterjesztésben szereplő összeggel támogassák ezt a rendezvényt. 
 
Takács Máriusz: Az előterjesztésben szereplő összeg 1.680.280 Ft? Kaptunk egy költségvetést 280 forinttal. Az 
előterjesztésben 1.680.000 Ft szerepel, Alpolgármester Úr bólogat, hogy ez a kért összeg. Van-e észrevétel, hozzászólás? 
Megadom a szót Árva Péter képviselő úrnak. 
 
Árva Péter: Szeretném megköszönni Alpolgármester Úrnak azt a munkát, hogy ezt megszervezte. Az az igazság, hogy 
amikor mi értesültünk, hogy ezzel tervezési, szervezési feladatunk van, akkor ez hirtelen meglepett minket, de szerencsére 
az Alpolgármester úr ezt a hivatallal nagyon szépen összehozta. Köszönöm szépen a munkát. Az első adventi 
gyertyagyújtáson tegnap átestünk. Én lettem az egyik gyertyagyújtó, és nagy érdeklődés volt, színvonalas műsorral, 
köszönjük szépen.  
 
Kállay Gáborné: Nem a Ferencvárosi Művelődési Központ szervezi a rendezvényeket? 
 
Árva Péter: Sajnos az volt a gyakorlat, hogy ezt a rendezvényt Kulpinszky Eleonóra képviselőtársunk a polgármesteri 
kabinetirodával közösen szervezte meg, és egy csomó információ sajnos hiányzott, de Eleonórával felvettük a kapcsolatot, 
aki segítségünkre volt a szervezésben, így „sínre került”. Azt szeretnénk a közeljövőben, hogy ez inkább egy hivatalos 
történet legyen, természetesen a helyi civilek bevonásával, hogy a saját helyi jellege mind a három helyszínen 
megmaradhasson a dolognak.  
 
Reiner Roland: Csak egy nagyon rövid kiegészítés: amikor mi ezt a programot átvettük, akkor az derült ki, hogy az FMK, 
illetve a hivatal magától Belső-Ferencváros, a Bakáts tér programját szervezte meg, illetve a József Attila lakótelepét, ez 
pedig egy köztes projekt volt. De amint jeleztük, hogy szeretnénk, ha ezt az idén is meg lehetne tartani, akkor az FMK 
munkatársai azonnal rendelkezésre álltak. Magában a szervezésben nagyon komoly segítséget nyújtottak, tehát ez abszolút 
közös siker lesz, ha jól sikerül ez a program.  
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk az Sz-343/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
KOEN 4/2019. (XII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy  
 
1.) felkéri a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeit a „Karácsonyváró a Ferenc téren” elnevezésű rendezvény 
megszervezésére. 
Határidő: 2019. december 2. 
Felelős: Reiner Roland alpolgármester 
2.) 1.680.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-343/2019. számú előterjesztésben meghatározott „Karácsonyváró a Ferenc téren” 
elnevezésű rendezvény megvalósításához, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
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testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete 3146. számú 
„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére. 
Határidő: 2019. december 2. 
Felelős: Reiner Roland alpolgármester 
3.) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 2. pontban meghatározott támogatás kifizetéséhez szükséges 
szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választanunk. Árva Péter hitelesítőnek jelentkezik. Kérem, szavazzunk arról, 
hogy Árva Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja a bizottság.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 5/2019. (XII.2.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Árva Pétert 
választja meg. 
Határidő: 2019. december 2. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Takács Máriusz: Mielőtt bezárnám az ülést, annyiban tájékoztatnám a bizottságot, hogy a következő ülésen egy 
munkarendet és egy ügyrendet kell majd elfogadnunk. Szeretném, ha informálisan beszélgetnénk arról, hogy kinek mikor jó 
vagy lehetetlenül rossz maga a bizottsági ülés időpontja. Alapvetően a képviselő-testületi ülés előtti szerdán vagy kedden 
lesz ez az ülés. Kérem, hogy jelezzék felém, ha valakinek van olyan időpont ezeken a napokon, amikor biztosan nem tud 
részt venni. Az összes többit, a munkarendet és az ügyrendet küldeni fogom, és a következő bizottsági ülésen, ami még 
nem tudom, mikor lesz, majd megtárgyaljuk és megszavazzuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és a munkájukat is, az 
ülést bezárom.  

 
 

k.m.f. 
 
 

                   Takács Máriusz 
                         elnök 
Árva Péter 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Juhász Csilla 
jegyzőkönyvvezető 


