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A döntéshez egyszerű X  
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Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 



 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

2020. október 23-án, a Salkaházi Sára parkban tartja megemlékezését az 1956-os forradalom 

és szabadságharc kitörésének 64. évfordulójáról.  

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából tervezett ünnepi megemlékezésre 

Ferencváros azon pontjain, amelyek kapcsolatosak az október 23-i eseményekkel, habkartonra 

nyomtatott képeket kívánunk kihelyezni, melyeket főként a Ferencvárosi Helytörténeti 

Gyűjtemény „Ferencváros a forradalomban” mobilapplikációs séta anyagából emelünk ki.  

A kiállítások helyszínei a Bakáts tér, a Ferenc tér, a Salkaházi Sára park (a Tűzoltó utcai 

felkelők egykori központja), a volt Kilián laktanya mögötti Tűzliliom Park.   

A Kilián laktanya épületének Ferenc körúti homlokzatára filmet szeretnénk vetíteni az 1956-os 

eseményekről.  

Ezeken a helyszíneken hangszórókat is tervezünk kihelyezni, melyeken szintén korabeli 

hanganyagot közvetítenénk.  

 

A Salkaházi parkban az ünnepi megemlékezés és koszorúzás 12 órakor kezdődik, melynek 

keretén belül kerül átadásra Ferencváros Bárány János-díja.  

 

A Bakáts térről indul a program, Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 

vezetője tart egy megemlékező sétát az érdeklődőknek a „Ferencváros a forradalomban” 

mobilapplikációs séta anyagából. A nyilvánosan meghirdetett séta érinti a Bakáts tér-Salkaházi 

Sára park közötti főbb forradalmi helyszíneket. 

 

A programok szervezésénél és lebonyolításánál folyamatosan figyelemmel kísérjük a 

vírushelyzet alakulását és a szükséges óvintézkedések megtétele felől is intézkedünk. 

 

Mindezek alapján javaslom a T. Bizottságnak, hogy a rendezvényre vonatkozó nyomtatott 

anyagok előállítására, a falvetítésre, valamint a rendezvény költségeire, megszervezésére, 

lebonyolítására  ,- Ft-ot biztosítson, a 3146. Önkormányzat költségvetéséről szóló 

rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 

(Az árajánlatok még nem érkeztek be, az ünnepség megrendezésének tervezett költsége a 

bizottsági ülésen lesz ismertetve). 

  

Fentiek alapján javaslom T. Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Budapest, 2020. szeptember 28. 

 

                 Döme Zsuzsanna 

alpolgármester 

 



 

Határozati javaslat 

 

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

Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata által 2020. október 23. napján megrendezésre kerülő 1956-os 

forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezés költségeire ………………Ft-ot biztosít az 

Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és 

Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére, és felkéri a Polgármestert, hogy az 

Önkormányzat 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezés rendezvénye 

lebonyolításáról gondoskodjon. 

 

 

Határidő: 2020. október 23. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

  


