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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Bizottság 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2017. október 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme 
 Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: Görgényi Máté elnök, 
 Gyurákovics Andrea, 
 Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
 Mészáros László, 
 Sajó Ákos, 
 Szilágyi Zsolt, 
 Hardi Flóra Alíz, 
 Hidasi Gábor tagok. 
 
Hivatal részéről: Szűcs Balázs főépítész, Dr. Riskó György irodavezető-helyettes, Dr. Tóth Tamás és Dr. 
Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. 
október 19-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz 
van-e kérdés, észrevétel?  
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 337/2017. (X.19.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A 2017. évi templompályázat értékelése 
 Sz-422/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 

(6 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt) 
 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ A 2017. évi templompályázat értékelése 
 Sz-422/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
Szűcs Balázs: A pályázatra nagyobb összegű kérelmek érkeztek be, mint eddig és jelentősen meghaladják az 
Önkormányzat által biztosított 10 millió forint összegű keretet. Különösen nehéz lesz döntenie a Bizottságnak. 
„Zömében” 5 millió forint összeg feletti kérelmek érkeztek, kivéve a Szent Vince Plébánia, aki 1 millió forint 
támogatást kért. A Magyar Unitárius Egyház esetében a szabályzatunk megengedi ugyan, hogy egyházi 
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tulajdonú épületekre adjunk támogatást, de a pályázatukban az egyház tulajdonában álló nyílászárók cseréjét 
igényelték, amit én nem tartok annyira összeköthetőnek a közösségi élettel, nem támogatom. Az összes többi 
esetben viszont annyira hasonlóak a nagyságrendek, hogy nem nagyon tudok különbséget tenni. 
 
Gyurákovics Andrea és Hardi Flóra Alíz, a bizottság tagjai megérkeztek az ülésterembe. 
 
Görgényi Máté: Ezek szerint Főépítész úr nem javasolta a Magyar Unitárius Egyház pályázatának támogatását. 
Ha a 10 millió forintból levonjuk a Szent Vince Plébánia által kért 1 millió forintot, marad 9 millió forint, amit 4 felé 
kell elosztanunk.  
 
Szilágyi Zsolt: 1,3 millió forintot megspórolnék a 2. és 3. helyezett pályázó díjazásából, akik megnyerték. 
 
Görgényi Máté: Jelentősen alacsonyabb összegeket fogunk tudni adni így is, mint amennyit a pályázatban 
kértek. Ezeket az összegeket beruházásokra, fejlesztésekre tudják fordítani. Ha Képviselő úr meg kívánja jelölni, 
hogy a 2.250.000 forintot templomonként mire adjuk, akkor „állok elébe”. Az igazságosság „jegyében” azt 
mondjuk, hogy aki 1 millió forintot kért, az megkapja a teljes kért összeget, akik ennél jóval többet kértek, köztük 
elosztjuk egyenlő arányban a maradék összeget. Tegyenek konkrét javaslatot, hogyan szeretnék. 
 
Szilágyi Zsolt (ÜGYREND): Azt javaslom, hogy a templomok az anyagköltséget felújításokra költsék, ne 
díjazásokra. 
 
Görgényi Máté: Kérem, szavazzunk Szilágyi Zsolt ügyrendi javaslatáról, miszerint az egyházak az 
önkormányzati támogatás összegét kizárólag felújítási munkálatokra használhatják fel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 338/2017. (X.19.) sz. 

Határozat 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az egyházak az 
önkormányzati támogatás összegét kizárólag felújítási munkálatokra használhatják fel. 
Határidő: 2017. október 19. 
Felelős: Görgényi Máté elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Dr. Kulpinszky Eleonóra: Támogatni szeretném a Magyar Unitárius Egyház pályázatát is, mivel lakásokból 
tevődik össze a közösségi tér. Nem hiszem, hogy rajtuk kellene spórolni. A reformáció 500. évfordulója kapcsán 
is támogatni kellene. 
 
Szűcs Balázs: Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy minden egyes kérelmet támogatja, akkor a Szent Vince 
Plébánia 1 millió forintot kapna és a maradék 9 millió forintot elosztjuk 5 részre: 1,8 millió forint jön ki 
pályázónként, ami igazságos döntésnek tűnik. Egyik pályázatot sem éreztem kiemelkedően sürgős, fontos, 
halaszthatatlan beruházásnak.  
 
Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-422/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról, kiegészítve a következő összegekkel:  
Szent Vince Plébánia - 1.000.000 Ft, 
Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia - 1.800.000 Ft, 
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete - 1.800.000 Ft, 
Kaníziusz Szent Péter Templom - 1.800.000 Ft, 
Örökimádás Lelkészség - 1.800.000 Ft, 
Ferencvárosi Főplébánia - 1.800.000 Ft, illetve Szilágyi Zsolt módosító javaslatával, miszerint az egyházak az 
önkormányzati támogatás összegét kizárólag felújítási munkálatokra használhatják fel. 
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
VVKB 339/2017. (X.19.) sz. 

Határozat 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a védett templomok és egyházi 
tulajdonú épületek felújításának támogatására kiírt pályázatra beérkezett kérelmek alapján a rendelkezésre álló 
10.000.000 forint keretösszeget a pályázók között az alábbiak szerint osztja fel, az egyes kérelmezők által a 
pályázatukban megjelölt felújítási munkák együttes vagy önálló megvalósításának a támogatására: 

kérelmező támogatás összege 

Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia 1.800.000 Ft 

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi 
Egyházkerülete 

1.800.000 Ft 

Szent Vince Plébánia 1.000.000 Ft 

Kaníziusz Szent Péter Templom 1.800.000 Ft 

Örökimádás Lelkészség 1.800.000 Ft 

Ferencvárosi Főplébánia 1.800.000 Ft 

2./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert a 
megállapodások megkötésére, azzal a kiegészítéssel, hogy az egyházak az önkormányzati támogatás összegét 
kizárólag felújítási munkálatokra használhatják fel. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt) 
 
Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f 
 

 Görgényi Máté 
        elnök 

 
 

Mészáros László 
bizottsági tag 
 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár Andrea 
jegyzőkönyvvezető   
 


