
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: Sz-67/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2020. február 27-i rendkívüli ülésére 
 

Tárgy:  Március 15-i rendezvény 
 

Előterjesztő:   Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:  Ignáth Kitti, alpolgármesteri főmunkatárs – polgármesteri kabinet 
       

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Riskó György s. k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

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.  
 

 



Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

A kulturális koncepció kiemelt célja, hogy a kultúra mindenki számára, széles körben elérhető 

legyen, ezért a művészetet fontosnak tartjuk „kivinni az utcára”. Ehhez hozzátartozik az is, 

hogy a művészek és a helyiek között párbeszéd alakuljon ki. Ezen túl protokoll ünnepségek 

helyett olyan a kulturális értékeket képviselő rendezvények szervezését részesítjük előnyben, 

melyek számot tartanak a kerületi lakosok valódi érdeklődésére. 
 

Ezt szem előtt tartva terveztük meg a 2020-ban az 1848/49. évi forradalom és 

szabadságharcra való megemlékezést, amelynek menetéről és költségeiről az alábbiakban 

tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot. 

 

Március 15-én 9:30-tól Baranyi Krisztina polgármester beszédét követően az 

alpolgármesterek a képviselőkkel közösen megkoszorúzzák a Kossuth-domborművet, majd a 

Bakáts térre sétálnak át, ahol folytatódik az ünnepség. A Bakáts téren a Pilvax Kávéház 

hangulatát élhetik át jelenlévők, akiket ingyenes teával, kávéval és forralt borral kínálunk. 

Ételről a lakosság gondoskodik olyan módon, hogy a rendezvényt megelőzően deákkenyér 

sütő versenyt hirdetünk meg, melynek díjazására Turay Ida páros színházjegyet, valamint az 

Írók Alapítványa által felajánlott könyveket szánunk, a legfinomabb kenyerekről a jelenlévők 

dönthetnek majd. A hangulatot ünnepi dekorációval (nemzetiszín szalag, lufik, fehér abroszos 

asztalok, rajtuk borosüvegbe tűzött gyertyák) és szabadkönyvtárral kívánjuk megteremteni, 

valamint 9 darab (férfi, női és gyerek, több méretben) korabeli jelmezt kölcsönzünk, amit a 

lakosság felpróbálhat és fotózkodhat is benne. Külön a gyerekeknek Kovács Ilona babakészítő 

fog korhű bajuszkészítő foglalkozást tartani.  

A rendezvényen 10 órától Ferenczi György és a Rackajam tart félórás koncertet, majd 10:30-

tól 11:20-ig a Dramatic Art (Horányi Juli énekes, Ágoston Péter színművész, Dénes Viktor 

színművész) tart egy műsort, amibe Petőfi és Arany verseit ágyazzák bele, ami a 

forradalomhoz és a magyarsághoz, nemzeti identitáshoz kapcsolódnak, valamint (pl. Petőfi: A 

magyar nemzet c. verse) - folkpop és magyar népdalokat adnak elő. Ezután kihirdetjük a 

deákkenyér sütő verseny győzteseit és átadjuk nekik a díjakat. A rendezvényt a Bartók 

Táncegyüttes zárja. 

 
A programon résztvevők kérdőíven jelezhetik észrevételeiket, amelyet a helyszínen tölthetnek ki. 

A program teljes időtartama: 9:30 - 12:00. 

A program teljes költsége: 455400 Ft 

 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés alapján döntsön a 2020. évi 

március 15-i ünnep megrendezési költségeinek biztosításáról a 3422 „Egyéb rendezvények” 

költségvetési sor terhére. 

 

Budapest, 2020. február 24. 

 

Döme Zsuzsanna s. k. 

alpolgármester 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, 

Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy   

1) a 2020. évi március 15-i ünnepi rendezvény Sz- …/2020. számú előterjesztésben foglaltak 

szerinti lebonyolítására az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 3422 „Egyéb 

rendezvények” költségvetési sora terhére 455 400 Ft összeg felhasználását biztosítja. 

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kifizetéséhez szükséges szerződések 

megkötéséről. 

 

Határidő: 2020. február 29. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 


