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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 2021. július 22-én  

15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz, 

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

Hivatal részéről: 
Döme Zsuzsanna alpolgármester, Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre a 
Humánszolgáltatási Iroda irodavezetője és Hajdu Erika a Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Dr. Szathmáryné 
Dr. Alföldi Marianna és Dr. Molárovits-Gyöngyösi Timea a Jogi Csoport munkatársai, Nehéz Jenő az Informatikai 
Csoport munkatársa, Herczeg Renáta – jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: 
Gyurákovics Andrea képviselő. 
 
Takács Máriusz: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság mai ülését. Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést 15.00 órakor 
megnyitom. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 

KOEN 21/2021. (VII.22.) sz. 
Határozat 

Napirend: 
 

1./ Sztarenki Pál a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatójának kérelmének elbírálása 
 15/2021. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
2./ Javaslat a 2021. évi kulturális, kreatív helyi programok, kerületi rendezvények, testvérvárosi és nemzetiségi 
pályázatok elbírálására 
 Sz-29/2021.  

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

3./ Pályázatok megvalósítási és elszámolási határidejére vonatkozó módosítási kérelmek 
Sz-24/2021.  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Sztarenki Pál a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatójának kérelmének elbírálása 
 15/2021. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Deutsch László: Úgy gondolom, hogyha olyan főszerkesztőnk van, aki 5 évre el van tiltva a cégvezetéstől, akkor 
Sztarenki Pál kérelme belefér.  
 
Gyurákovics Andrea: Megnézve az előterjesztést, csak az Igazgató Úr kérelmét láttam, az előterjesztést és 
határozati javaslatot nem láttam. Kaphatok ezzel kapcsolatban tájékoztatást?  

 
Takács Máriusz: Arról tájékoztatott a Hivatal, hogy nem került fel a honlapra, technikai okai voltak. Amikor ez 
ügyben lesz rendkívüli képviselő-testületi ülés, aminek lennie kell, akkor ez nyilvánosan is hozzáférhető lesz. Az 
előterjesztés arról szól, hogy az Igazgató Úr kéri, hogy a jelenlegi rendezési, színészi munkáit és 
szinkronszínészi munkáit folytathassa. Ez nem egy szokatlan dolog a színházi világban. Az előző igazgatónak is 
volt olyan jogviszonya, ami engedélyezve volt számára, járt rendezni az igazgatói feladatok ellátása mellett. Az 
előterjesztésben benne van, hogy bármilyen egyéb munkát szeretne vállalni Sztarenki Pál, akkor azt neki előre 
be kell jelentenie és engedélyeztetnie. A Hivataltól kérdezem, hogy van-e erre olyan formula, hogy valamilyen 
keretek között ezt önállóan végezhesse. Nem tudom, hogy milyen tervei vannak az Igazgató Úrnak, hogy akar-e 
ilyesmit csinálni, de az nem szokatlan dolog, hogy valaki színházvezetőként is eljár színészkedni, rendezni. Van-
e valamilyen forma erre vonatkozóan, hogy milyen keretek között művelheti ezt és akkor nem kellene nekünk 
erről mindig dönteni. Látom a fejrázást, ezek szerint nincsen, akkor ez csak egy vágy marad, hogy ezt 
egyszerűen is meg lehetne oldani, de akkor így oldjuk meg mindig, hogy az Igazgató Úr kérelemmel fordul a 
Képviselő-testület felé. Kérem, szavazzunk a 15/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
KOEN 22/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
15/2021. számú – „Sztarenki Pál a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatójának kérelmének elbírálása” című – 
előterjesztés „A” határozati javaslatát.  
Határidő: 2021. július 22.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a 2021. évi kulturális, kreatív helyi programok, kerületi rendezvények, testvérvárosi és 
nemzetiségi pályázatok elbírálására 
 Sz-29/2021.  

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Takács Máriusz: Az előterjesztéssel kapcsolatban volt már egy előzetes bírálás, ahol a jelen előterjesztésbe 
bekerült összegek bekerültek. Az a javaslatom, hogy egyenként tárgyaljuk a táblázatokat és határozatokat. 
Minden egyes pályázatról beszélni fogunk.  
 
Gyurákovics Andrea: Még mielőtt rátérünk egyesével a táblázatokra, kérdésem lenne általánosságban. A 
nemzetiségi önkormányzatoknál 6 millió forint volt a keretösszeg az előző években, most 3 millió forintra 
lecsökkent. Amikor ehhez a részhez érkezünk, elmondom miért. A Kulturális koncepció miért nem található meg 
a honlapon? Úgy tudom, hogy közvélemény-kutatás volt vagy valamilyen megkeresése a ferencvárosi 
lakosoknak, hogy milyen zenei kulturális tevékenységeket szeretnének látni a kerületben. Komoly helyen végzett 
a komolyzenét kedvelők tábora. Ehhez képest a komolyzenei pályázatokra nem sok pénz jutott. Hány 
komolyzenei pályázatot támogatunk összesen a nagyon sokból? Az előző időszakban voltak külön egyházi 
pályázatok és arra volt külön egy költségvetési sor, most nincsen. Az eucharisztikus évben vagyunk, az egyházak 
kaptak-e arról tájékoztatást, hogy több helyen tudnak pályázni. Ahogy látom, amit kértek, azon pályázati 
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összegekből nem sok minden jutott nekik. Az előző bizottsági ülésen is megkérdeztem, itt is szeretném, hogy 
azok, akik 0 forinttal szerepelnek, az miért van?  
 
Kozma András: Kapcsolódni szeretnék Gyurákovics Andrea gondolatmenetéhez. Azt szerettem volna 
megkérdezni, hogy miért nincsen külön egyházügyi pályázat. Miért kellett összevonni a kulturálissal? Lettek-e 
tájékoztatva az egyházi szervezetek azzal kapcsolatban, hogy most erre a pályázatra kell, hogy pályázzanak. 
Emlékeim szerint a tavalyi évben és régebben is, legalább 8-10 egyházi pályázat érkezett, jelenleg pedig két 
szervezet van, aki pályázott. Mi az oka, hogy nincsen külön egyházi pályázat?  
 
Takács Máriusz: A 0 forintos kérdésre válaszolok: mindegyik pályázatnál konkrétan el fogjuk mondani, amikor 
egyenként visszatérünk rá, hogy kinek, miért gondoltuk azt, hogy idén nem támogatjuk a pályázatát.  
 
Döme Zsuzsanna: Az elmúlt évek pályázataiból az derült ki, hogy az Egyház kulturális és szociális 
tevékenységeire pályázik az Önkormányzathoz. Mindegyik ilyenre van lehetősége. Most több pályázati kategória 
megnyílt az egyházak előtt. Jóval több egyházi pályázat érkezett, mint kettő, sok kategóriában. Minden olyan 
partnernek, aki az elmúlt években az Önkormányzathoz pályázott, illetve a kerületben működő civil szervezeteket 
meghívtuk a pályázati kiírás előtti egyeztetésre. Előzetesen már kaptak tájékoztatást arról, hogy milyen 
változtatások lesznek az idei évben a pályázatban. Több, mint 70 szervezet volt a teremben. Azt nem tudom, 
hogy hány egyházi szervezet jelent meg. Az önkormányzat honlapján kívül minden lehetőség pályázati 
felületekre is felkerül. Szeretném a képviselők figyelmét felhívni, hogy osszák meg ezeket saját oldalukon, amikor 
megjelennek a pályázatok. Minden lehetséges fórumon szoktam ezeket népszerűsíteni és megosztani, kérem 
tegyék meg Önök is! A konkrét 0 forintos pályázatoknál mindig van ok. A komolyzenei kérdéssel kapcsolatosan 
nem tudom mikori kutatás az, hogy a kerületben élők a komolyzenei programok támogatják nagyobb számban. 
Az elmúlt egy évben ilyen nem volt. Van egy jó hírem: fél éve nyert az Önkormányzat zenei koncepció 
elkészítésére külső pályázati forrást. Most ezt aktualizáljuk és ezeket az eredményeket figyelembe fogjuk venni. 
Most a partnert keressük, aki ebben tud segíteni. Az elmúlt egy években csak a karantén koncertek voltak. 
Számos komolyzenei program érkezett. Ha van egy olyan javaslat, hogy a jövő évben legyen külön komolyzenei 
programok pályázati kategória, erről is lehet beszélni. A Kulturális koncepció megtalálható a honlapon az 
archívum részben. Megpróbáljuk áttenni máshova, hogy könnyebben megtalálható legyenek. Minden ott van a 
honlapon, ami eddig ott volt. Ha nehéz megtalálni, köszönjük a jelzést, igyekszünk könnyebben elérhetővé tenni.  
 
Takács Máriusz: Úgy látom általánosságban a pályázatokhoz már nincsen hozzászólás. Megnyitom az első 
pályázatról való vitát, ami az előterjesztés 4. oldalán szerepel: Kerületi rendezvények támogatása művészeknek 
a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen. Ebbe a pályázati kategóriába összesen 8 pályázat 
érkezett be 6,5 millió forintos keretösszeggel. Ebből egy pályázat volt, amit a Bíráló Bizottság nem javasolt 
támogatni, ez a Bonbonier Chocolate Kft. pályázata, azért mert ez a cég önmagában annyi pénzt kért tőlünk, ami 
a pályázat teljes keretösszege volt. Kicsi önrészt tett volna hozzá és csokoládé múzeumot alakított volna ki 
belőle. Ez a pályázat nem volt túl mélyen megírva, hogy ez mit is takarna. Kicsi rész volt benne, ami Ferencváros 
Ipartörténetéről szólna. Ha ezt a pályázatot támogatnánk, akkor semmi mást nem tudnánk támogatni. 
Összességében úgy ítéltük, hogy erre kicsi pénzt nem érdemes adni, a pályázat egyébként sem megalapozott. 
Ha kevés pénzt adtunk volna, akkor nem tudott volna megvalósulni, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a pályázatot 
nem támogatjuk. A pályázó más kategóriában is indult és van olyan, amiben javasoljuk a projektjének a 
támogatását. Ez egy jó minőségű vállalkozás.  
 
Gyurákovics Andrea: A I-nél a pályázati keretösszeg 6,5 millió forint. Kiosztásra került 3.883.000 forint. Van 
még tartalék ebben a pályázatban. Az előző bizottsági ülésen is volt egy pályázata a Bonbonier Chocolate Kft-
nek, ott is 0 forintot kapott. Jelezném, hogy a cég három pályázatot adott be és egynél sikerült egy csekélyebb 
összeget kapnia. Emellett van olyan, aki több pályázati formát is beadott és közel a maximumhoz kap hasonló 
programra. Van pl. Balogh Eszter „Fiatalok a fiatalokért” jótékonysági nap, ha van még összeg, akkor miért nem 
tudjuk maximálisan támogatni? A Vero-Niké Immo Kft-ről mit lehet tudni? Rámentem a Nemzeti Cégtárra és azt 
találtam, hogy VIII. kerületi cég. Ezek szerint a kerületi egyesületek nem élveznek előnyt? A cég fő 
tevékenységében saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szerepel. Ehhez képest a programja 
Tompa Utcazene Fesztivál.  
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Takács Máriusz: Az ő pályázatában valószínűleg voltak olyan Ferencvárosi Művelődési Központ terembérlésére 
vonatkozó költségek, illetve hangtechnika bérlése, amit biztosan nem kell nekik kifizetnie. A Vero-Niké Immo Kft. 
nekünk is furcsa volt. Sok pályázatot adott be, nem rosszakat, megkerestük őket. Ez a cég a Tompa utcai 
vendéglátósok cége. A Paletta Bisztró az egyik vezetője, illetve a Margó Fesztiválnak a cége. A közösséget látjuk 
mögötte, mint pályázót. A Tompa Utcazene Fesztiválra és a Ferenc körúton közterületi takarításra és zöldítésre 
javaslunk nekik egy összeget. Nekünk is feltűnt az, hogy jelenleg nincsen a tevékenységei között ez. 
Figyelmezettük a céget, hogy fel kell vennie olyan jellegű tevékenységet, amivel ezt folytathatja ahhoz, hogy majd 
szerződést tudjunk kötni vele. Amennyiben nem teszi meg, valószínűleg nem fogunk tudni szerződést kötni velük. 
Mindez a Jogi Csoport jóváhagyásával fog megtörténni.  
 
Döme Zsuzsanna: Előkerestem a konkrét pályázatot. 100.000 forintos hangtechnika bérlés és 25.000 forintos 
terembérletet húztunk le, ami a tervezett program helyszínén biztosított. Ez indokolta, hogy kevesebb összeget 
kapjon. Minden pályázatnál így jártunk el, pontosan megnéztük a költségvetést és ez alapján döntöttünk.  
 
Takács Máriusz: Van még egy, ahol nem adtunk teljes összeget, a 6. pont: Makranczi Zalán Gézának A 
védőbeszéd című előadása. Ezt is megvizsgáltuk, a terembérlet lett lehúzva belőle, mert nem gondoltuk, hogy 
kell fizetni a Púder Bárszínházban terembérletet. Utánakérdeztünk, de ki kell fizetni a kedvezményes 
terembérletet. Azt a módosító javaslatot teszem, hogy a 6. sort emeljünk meg 390.000 forintra. Alpolgármester 
Asszony, mint előterjesztő, ezt a módosító javaslatot befogadja-e?  
 
Döme Zsuzsanna: Igen, befogadom. Ebben is állapodtunk meg az előbírálatnál és azóta lett is információ arról, 
hogy ez mit takar pontosan. A Púder Bárszínház még hirdetési szolgáltatásokat vállal a programra, hirdetik 
különböző felületeken és plakáton a befogatott programot. Tehát a támogatási összeg 300.000 forintról 390.000 
forintra emelkedjen. 
 
Árva Péter: Módosító javaslatom a következő lenne: a Civilis Egyesület a Ferenc téri Operett Gála programjukra 
700.000 forintot kértek és 400.000 forint van a javaslatban. Javaslom ennek a megemelését 500.000 forintra.  
 
Döme Zsuzsanna: Sokat nem oszt, nem szoroz. Azt akartam indokolni, hogy miért adtunk kevesebbet. Egy 
nagyon általános költségvetést láttunk. Nem volt egy konkrét fellépő sem felsorolva. A 100.000 forinttal nagyobb 
összeget befogadom, így 500.000 forintot kapnak. Befogadom a módosító javaslatot.  
 
Gyurákovics Andrea: Nem kaptam választ arra a kérdésre, hogy van egy 6,5 millió forintos keretösszeg, 
3.883.000 forint lett elhasználva belőle, plusz még, amik most hozzá jöttek. Azoknak, akik kértek, de nem kapták 
meg a teljes összeget. A 0 forintoson kívül, azt megértettem miért nem. Van még a Gyárfás István Jazz gitár 
estek, ami támogatandó lehetne. A teljes összeget ő is meg tudná kapná, ahogyan megkaphatná a Civilis 
Egyesület is a teljes összeget. Miért van tartalékolva a pénz?  
 
Takács Máriusz: Ennél és egy másik pályázatnál is marad meg pénz. Igyekeztük ezt a maradékot úgy 
megképezni, hogy abból akár még egy körös kulturális pályázat kijöjjön majd ősszel, amit 2022. január 1-től 
tudunk meghirdetni. Az összes pályázatnál fennáll az, hogy van pályázat, amire sokkal több volt beállítva és van 
pályázat, amire kevés. Sok szereplő van, akinek nulla forintot írtunk be, de jó lenne támogatni a programjaikat, 
mert évek óta támogatjuk. Annyira szűk volt a költségvetés, hogy azt gondoltuk, hogy majd a második körben 
készítünk egy nagyobb nyitású kulturális pályázatot és akkor abba a körbe finanszírozzuk őket. Van oka a 
tartalékképzésnek. Fel akarjuk még az összeget használni, jobban „újrafésülve”, mint ahogyan ez az elosztás 
most volt.  
 
Gyurákovics Andrea: Az előző bizottsági ülésen is elmondtam, a jelenlévő képviselőkhöz és bizottsági tagokhoz 
szólok elsősorban, a költségvetési sorok ezek a pandémia alatt lettek megváltoztatva. A következő költségvetés 
tervezésnél vagy módosítást már valószínűleg a Képviselő-testület fogja megtenni. Ez egy nagyon jó tapasztalat, 
lehet látni, hogy valahol kimerült a keret, valahol maradt, arra kérem a képviselőtársaimat, hogy gondoljuk újra 
ezeket a költségvetési sorokat. Nagy valószínűséggel arra kell majd jutni, hogy a pályázati keretösszeget 
érdemes megemelni és nem csökkenteni.  
 
Deutsch László a Bizottság tagja kiment az ülésteremből.  
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Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-29/2021. sz. előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 23/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kerületi rendezvények támogatása művészeknek a 
ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen 2021. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra 
biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 
 

 
Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 

2021. évi pályázati 
támogatás 

1. 
Bonbonier 

Chocolate Kft. 
Bonbonier Csokoládé Múzeum 0 Ft 

2. Civilis Egyesület Ferenc téri Operett Gála 
500.000 Ft 

 

3. Csillag Kórus Egyesület 
Bluegrass story - amerikai népzenei 

előadások 
480.000 Ft 

 

4. Gyárfás István e.v. Jazz gitár estek az If Café teraszán 750.000 Ft 

5. Hidas Judit e.v. Ms. Columbo Live! 828.000 Ft 

6. Makranczi Zalán Géza e.v 
A védőbeszéd című előadás a Púder 

Bárszínházban 
390.000 Ft 

7. Vero-Niké Immo Kft. Tompa Utcazene Fesztivál 800.000 Ft 

8. Balogh Eszter e.v. 
„Fiatalok a fiatalokért” – jótékonsági nap 

(„MOZAIK NAP”) Ferencvárosban 
325.000 Ft 

Összesen: 4.073.000 Ft 

 
Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások 
aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
Deutsch László a Bizottság tagja bejött az ülésterembe.  
 
Takács Máriusz: Második pályázat a kulturális tevékenység támogatása. Ide érkezett a legtöbb pályázat, a 
keretösszege 6 millió forint volt. Érvényes pályázat majdnem 13 millió forint értékben érkezett. Sok érvénytelen 
volt közte. 1-2 pályázat technikai okokból, 1-2 pályázat azért vált érvénytelenné, mert nem érkezett be időben. 
Voltak nagyon jó pályázatok, sajnáljuk őket, örülnénk, ha ezek a pályázatok visszatérnének hozzánk. Remélem, 
hogy a megmaradó pénzből ezek közül fogunk majd tudni néhányat finanszírozni.  
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Deutsch László: Az a szó, hogy IF Kft. engem mélyen meghat, de negatív értelemben. A vendéglátó egységgel 
zűr van a Ráday utcában. Itt van az 1–es körzet képviselője, Dr. Mátyás Ferenc, szerintem meg fog erősíteni. 
Állandó lakossági panaszok vannak, a szomszéd vendéglátók vendégei által történő zaklatása, hangos zene, a 
22.00 órás határt nem tartják be. Képtelen együttdolgozni a Ráday SOHO Kulturális Egyesülettel. Minden nemű 
támogatástól az IF Kft-vel kapcsolatban elzárkózom, addig amíg nem rendezi a helyzetét a Ráday utcai 
társadalomban.  
 
Gyurákovics Andrea: A kulturális tevékenység támogatási soron 13 millió forint van. Az előző években ez volt a 
keretösszeg. Az érvényteleneket sajnálom, sokat lehetett volna közülük jó szívvel támogatni. Csatlakozva 
Deutsch Lászlóhoz. Az IF Kft. közel a maximum összeget kapja. Tudom, hogy a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi 
és Nemzetiségi Bizottságnak nem szerepe és joga, de a Városgazdálkodási Bizottságon ezt alaposan 
kitárgyaltuk. Ezzel a hellyel van probléma. A Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület 0 forintot 
kapnak. Értem, hogy itt is az lesz a válasz, hogy magas volt a megigényelt támogatás, ehhez képest 0 forintot 
kaptak. Mondhatnám a Csillaghajó Kulturális Alapítványt is. Úgy érzem, hogy 1-2 irányba nagyon magas 
támogatásra tolódott. Az egyházközösségek, a Ferencvárosi Főplébánia elég keveset kapott. Más esetben 
eltolódik magasabb támogatási formára az igényelt támogatási összeghez képest a javasolt összeg. Ezen nagy 
valószínűséggel nem az én hozzászólásom fog változtatni, de azt gondolom, hogy a jövőbeni gondolkodásra és a 
következő pályázati kiírásnál ezeket nagyon figyelembe kellene venni.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Az IF Kft-vel kapcsolatban valóban vannak problémák, de nem egyedüli vendéglátó, akivel 
problémák vannak. Van olyan, ahol nem a zaj, hanem az ételszag, a kivezetés a probléma. Az, hogy egyedül az 
IF Kft-vel lenne probléma a Ráday utcában, az nem állja meg a helyét. Egyetértek Gyurákovics Andreával, hogy 
ez a téma a Városgazdálkodási Bizottság hatásköre. Ez most egy kulturális pályázat. Az, hogy támogassuk 
valamilyen formában ezt a pályázatot, az indokolja, hogy kerületi gyermeknek szóló program az, amit szeretne a 
cég, ez a fő szempontja a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak. Beszéltem már Dr. 
Sotkó Béla irodavezetővel, keressük a megoldást arra, hogyan lehetne a Ráday utca közösségébe megfelelően 
integrálni az IF Kávézót.  
 
Deutsch László: Felhívom a bizottság és Dr. Mátyás Ferenc figyelmét arra, hogy nem a Ráday utcai 
vendéglátóról van szó, hanem az IF Kft-ről. Javaslatomat továbbra is fenntartom, ne támogassuk az IF Kft. 
benyújtott pályázatát.  
 
Takács Máriusz: Ez egy módosító javaslat volt.  
 
Döme Zsuzsanna: Ezt a módosító javaslatot nem fogadom be. Szerintem ez a gyerekprogram alkalmas a 
támogatásra, megvizsgáltuk a költségvetés részét. Az előterjesztésben szereplő összeget fenntartom. Szavazzon 
a módosító javaslatról a bizottság.  
 
Takács Máriusz: Szavazni fogunk a módosító javaslatról. Értem Deutsch Lászlót, ez valós dolog és foglalkozni 
kell vele. Nem a mi kompetenciánk ez. Nekünk ezt a programot kell megítélnünk. Vélelmezem, hogy a zenés 
gyerekprogram nem este 23.00 órától fog kezdődni. A program, amit kitaláltak, az jó.  
 
Árva Péter: Támogatom Deutsch László gondolatát. Miért van ebben a bizottságban törvényi kötelezettség 
szerint többségében a képviselők? Miért nem szakértőkkel töltjük fel a bizottságot, akik nálunk jobban értenek 
hozzá. Általában mindenben hallgatok a külsős bizottsági tagjainkra, próbálok nem beleszólni a szakmai 
szempontokba, hiszen a kultúrához kevésbé értek, mint a városépítészethez. Pont azért vagyunk itt, mert a 
bizottságnak a szakmai kereteken túl, ezekre az áttételesen a város, az itt élők minden napjait érintő ügyekkel is 
foglalkoznunk kell. Mint ilyen, ez a módosító javaslat helyénvaló. Azért is vagyunk itt többségben képviselők, 
hogy az ilyen összefüggésekre felhívjuk a figyelmet. Magam részéről támogatom a módosító javaslatot.  
 
Gyurákovics Andrea: Nem kaptam választ a kérdésemre: a Ferencvárosi Evangélikus Egyházközségnél és a 
Ferencvárosi Főplébániánál a javasolt összeg miért ilyen alacsony? Csatlakozik ehhez a Savaria Barokk Zenekar 
Alapítvány is. Ezután majd lenne még kérdésem, ha még szabad hozzászólnom.  
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Takács Máriusz: Az IF Kft-vel kapcsolatban azt gondolom, hogy hatósági ügyben nekünk döntést hozni nem 
szabad és ez alapján nem támogatni egy gyerek zenés programot sem. Ha nem támogatjuk, nem oldja meg a 
problémát. Nem azért van ott éjjel 23.00 órakor hangzavar, ha van, mert a Ferencvárosi Önkormányzat 
támogatott az IF Kávézóban egy gyerek zenés programot és nem oldódik meg tőle, ha nem támogatjuk. 
Egyszerűen csak nem lesz a Ráday utca közepén ilyen program. Hatósági ügyekben akkor járunk el, amikor 
másodfokon hozzánk kerül egy ügy, sok információval. Nem szerencsés ezt a két döntést összekeverni.  
A Ferencvárosi Evangélikus Egyházközségnek ugyanerre a célra múlt évben 400.000 forintot adtunk és még ezt 
az összeget nem tudták elkölteni. Gondoltuk, hogy nem szerencsés most még ugyanennyit hozzátenni, főleg, 
hogy a múlt évi keretekhez képest sokkal szűkebbek a keretek. Nagyon sok lehúzásnál azt vettük figyelembe, 
hogy megvalósítható-e a program, és azt is, hogy minél szélesebb társadalmi réteg számára és minél több 
helyen legyen program. Ez volt az elvünk. Próbáltuk a múlt évi költséghez viszonyítani. A Ferencvárosi 
Főplébánia a Miatyánk hete programra 600.000 forintot kért, a múlt évben 250.000 forintot adtunk nekik, ennél 
adunk idén kicsit kevesebbet. Itt az volt a szempont, hogy ezt a rendezvényt meg fogják tudni tartani akkor is, ha 
nem támogatjuk. Nyílván támogatni szeretnénk. Nem örülök neki, hogy ebben a kategóriában ennyire kevés 
pályázó indult és ilyen kevés pénz az, amit nekik szánni tudunk. A Savaria Barokk Zenekarnak a múlt évben is 
ugyanennyi pénzt adtunk. Kérdés volt korábban, hogy hányféle komolyzene van. Ők pályáztak komolyzenével és 
a Budapesti Filharmóniai Társaság. Mind a kettőt támogatjuk is. Nincsen olyan pályázat, amit ne támogatnánk és 
komolyzenei lenne. Megadom a szót Gyurákovics Andreának még egyszer. Képviselő Asszony lehet arról szó, 
hogy ez most az utolsó hozzászólás és pályázatonként mondjuk 3 hozzászólás legyen? 
 
Gyurákovics Andrea: Természetesen, minden megoldás érdekel. Tulajdonképpen Kállay Gáborné magyar 
hangja vagyok. Az IF Kft-vel kapcsolatosan, pont az I. határozati javaslatnál már kapott egy támogatási formát, 
közel a maximumot, most kap még egyet, közel a maximumot. Valóban nem a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi 
és Nemzetiségi Bizottság feladata megoldani az IF Kft. problémáját, de ez egy jelzés lenne feléjük, hogy 
próbáljanak meg együttműködni. Az együttműködés nem igazán van meg bennünk a probléma megoldására. Az 
előző évi elszámolással kapcsolatban elmondanám, hogy a következő napirendi pontnál pont az IF Kft. az, aki 
hosszabbítást kér, hogy az előző évvel el tudjon számolni, hiszen nem tudta az előző évi programjait 
megvalósítani. Az egyiknél miért hivatkozunk arra, hogy azért kap kevesebb pénzt, mert az előző időszakkal nem 
valósította meg, a másiknak pedig közel a maximumot megadjuk úgy, hogy még az előző évi hosszabbítást is 
megadjuk neki? 
 
Takács Máriusz: A hosszabbítást sokan kérték, meg is kapták. Más-más szakaszban van mindenhol az, hogy 
mennyit valósítottak meg és mennyit költöttek el belőle. Vannak szervezetek, ahol láthatón már megcsinálták a 
programok nagy részét és vannak szervezetek, akik egyáltalán nem tudtak megvalósítani semmit belőle. A 
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület ilyen, akik a múlt évi 800.000 forintos keretükből egy 
programot tudtak megcsinálni. Vélhetően nekik a pénz nagy része még megmaradt. Számolva azzal, hogy ősszel 
lehet, hogy lesz még egy pandémiás időszak, amikor nem fog senki programot szervezni, nagyon nehezen, de 
úgy döntöttünk, hogy most ne adjunk nekik pénzt, használják fel azt, amennyi van. Szakmailag szeretnénk 
támogatni őket, ez az egész nem arról szól, hogy ne akarnánk támogatni őket. Végig megyek a 0 forintos 
tételeken. Az Írott Szó Alapítvány egy olyan dologgal pályázott, amit az Önkormányzat már támogat. Ők 
kedvezményes bérleményt kapnak az Önkormányzattól, aminek a megállapodás része, hogy megrendezik ezt a 
programot vagy részt vesznek a Költők Futása programmal egy nagyobb rendezvény keretén belül. Ezt mi 
egyfajta módon már támogatjuk. A Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesületről már beszéltem, nagy 
összegű maradványpénzük van. Jelenleg nem látjuk, hogy mikor fogják tudni elkölteni. Ha kérik, örömmel 
hozzájárulok ahhoz, hogy hosszabbítsuk meg a határidejüket, hogy el tudják költeni ezt az összeget. A 
Csillaghajó Kulturális Alapítvánnyal kapcsolatban Alpolgármester Asszony segítségét kérem, mert most ez 
nincsen a fejemben. Az Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak sem ítéltünk a kért 4 
beszélgetésre összeget, mert amit ők csinálnak, az piaci alapon nagyon eladható és el is fogják tudni adni. Jó 
minőségű, izgalmas program ez. Az Önkormányzat lehet, hogy a saját kulturális kínálatába is ki fog alakítani 
valami hasonlót, mert hiánypótló program. A Vero-Niké Immo Kft. már más soron kap tőlünk, azt gondoltuk, hogy 
ez a programjuk annyira nem erős, amit kitaláltak, meg erősen hajlik a saját kereskedelmük fellendítése felé. 
Nyílván a többibe is van kereskedelmi fellendítés, nem is annyira burkoltan, ami nem baj, menjen jól 
mindenkinek, aki Ferencvárosban van.  
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Döme Zsuzsanna: A Csillaghajó Kulturális Alapítványnak is van olyan összege, amit hasonló színházi nevelésre 
kapott tavaly. Ahol igényelték, mindenhol engedélyeztünk hosszabbítást, akik a pandémia miatt nem tudták 
megvalósítani a programjaikat. Több esetben nem vettük olyan szigorúan figyelembe a befogadó nyilatkozatok 
hiányát. Főként, amikor olyan szervezetről volt szó, aki rendszeresen szokott valamelyik művelődési házunkban 
programot szervezni. Az óvodai programok esetében nem akartunk ettől eltekinteni. Sok olyan szervezet van, aki 
az óvodákban szeretne plusz programokat megvalósítani. Ezt anélkül, hogy az ottani óvodavezető, aki látja, hogy 
mennyi plusz tevékenység van ott és meg tudja mondani, hogy belefér-e plusz program az adott óvoda 
mindennapjaiba. Az óvodavezetők befogadó nyilatkozat nélkül nem mertük elbírálni. Sok olyan pályázó volt, 
akinek szívesen adtunk volna többet. A Csillaghajó Kulturális Alapítvány ezért maradt most ki. Nekik is volt más 
olyan pályázatuk, amit támogatásra érdemesnek ítéltünk. A legfőbb érv az óvodai befogadó nyilatkozat hiánya 
volt.  
 
Kozma András: Csatlakozok Deutsch László módosító indítványához úgy, hogyha elvesszük az IF KFt-től a 
400.000 forintot, akkor azt osszuk el a két egyházi szervezet között 200.000-200.000 forint értékben, a 
Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség és a Ferencvárosi Főplébánia között.  
 
Takács Máriusz: Először Deutsch László módosító indítványáról szavazunk, mely szerint az IF Kft-nek 0 forint 
legyen a megítélt összeg. Ezután jöhetnek javaslatok arra vonatkozóan, hogy mit kezdünk a pályázaton 
megmaradt pénzzel. Kérem, szavazzunk Deutsch László módosító javaslatáról.  
 
KOEN 24/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Deutsch László képviselő által 
benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint:  
Az IF Kft. támogatása 0 forintra csökken.  
Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Most kérek javaslatokat, hogy mi legyen a 400.000 forinttal. Érkezett egy olyan javaslat, hogy 
Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség és a Ferencvárosi Főplébánia elnyert támogatási összege 200.000-
200.000 forinttal növekedjen. Így a Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség összesen 400.000 forintot kapjon és 
a Ferencvárosi Főplébánia is. Más javaslatot nem látok. Befogadja-e az előterjesztő a módosító javaslatot?  
 
Döme Zsuzsanna: Nem fogadom be.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Az előzőhöz annyit szólnék hozzá, hogyha előbb felmerül, akkor az I. határozati javaslatnál 
kellett volna lehúzni az IF Kft. összegét és nem feltétlen a gyerekprogramot. Azzal egyetértek, hogy legyen egy 
jelzés feléjük, hogy ezt a helyzetet meg kell oldani. Nyomatékosan kérem, hogyha van bárhol ilyen problémás 
hely, a pályázásoknál a következő évben ezt figyelembe fogjuk venni. Ha nem törekednek arra, hogy a lakókkal 
valamilyen kompromisszumos megoldást keressenek. Vannak lehetetlen lakók, akikkel nem lehet zöldágra 
vergődni. Ha nem törekszenek a kompromisszumra, akkor ne kapjanak pályázati támogatást. Ez hosszútávon 
lehet egy olyan kényszerít erő, ami arra szolgál, hogy a békés együttélést és a harmóniát megteremtse a lakók 
között. Sajnálom, hogy ennek pont egy olyan program esett áldozatul, ami a kerületi gyermekek számára szólt 
volna. Az üzenettel, hogy ez ellen ennyi idő fel kell emelni a hangunkat, ezzel egyetértek. 
 
Döme Zsuzsanna: Nem tartom jó iránynak, hogyha egy kiírt pályázatot más szempontok alapján bírálunk. Ez az 
átláthatóság ellen van. De természetesen ez az Önök képviselői döntése. A fennmaradt 400.000 forint 
elosztására a következő javaslatot tenném: 100.000 forinttal emelném a Budapesti Filharmóniai Társaság 
támogatását, így egy plusz koncerttel több fér bele a programba. A költségvetésük alapján 200.000 forintba kerül 
egy koncert. Az AppArt Egyesület támogatásához plusz 100.000 forintot javasolnék, ahogyan a 2B Kulturális és 
Művészeti Alapítványnak és az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesületnek is. 
 



 
 

9 
 

Takács Máriusz: Kérdezem a Hivatalt, mert kétféle módosítás hangzott el. Alpolgármester Asszony az 
előterjesztő, a saját szóbeli módosítását befogadhatja. Mi a szavazási rend? 
 
Árva Péter: Elnök Úr helyében azt csinálnám, hogy először feltenném az első módosító javaslatot, amennyiben 
ez nem kap többséget, akkor Alpolgármester Asszony módosítója automatikus befogadásra kerül.  
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Egyetértek Árva Péterrel, így lenne célszerű szavazni.  
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk Kozma András módosító javaslatáról, mely szerint 200.000 forintot adjunk 
pluszban még a Ferencvárosi Evangélikus Egyházközségnek és a Ferencvárosi Főplébániának, így összesen 
400.000 forintot kapnának.  
 
KOEN 25/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Kozma András bizottsági tag által 
benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint:  
A Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség és a Ferencvárosi Főplébánia pályázati támogatása 200.000-200.000 
forinttal megemelkedik. 
Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a Sz-29/2021. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról az elfogadott 
módosítással együtt. 
 
KOEN 26/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2021. évi kulturális tevékenység támogatását, amelynek 
kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen 
célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 
 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás 

1. AppArt Egyesület reSTART Összművészeti Fesztivál 800.000 Ft 

2. 
Art9 Ferencvárosi 

Képzőművészek Egyesülete 
Kiállítások rendezése az Art9 

Galériában 
550.000 Ft 

 

3. 
Budapesti Filharmóniai 

Társaság 
Wind + Együttes a Ferencvárosban 

 
500.000 Ft 
-3 koncert- 

4. 
Ferencvárosi Evangélikus 

Egyházközség 
Négy kantáta zenés istentisztelet 400.000 Ft 

5. Ferencvárosi Főplébánia Miatyánk hete 2021 400.000 Ft 

6. 
Formiusz Színházi 

Egyesület 
Mesehősök vagyunk! 400.000 Ft 

7. IF Kft. 
Zenés gyermekprogramok a Ráday 

utcában: ovisoktól felfelé 
mindenkinek 

0 Ft 

8. Jedermann Kft. 
Zenei Kalandozások 

Ferencvárosban 
320.000 Ft 

9. 
Lakótelepen Élők 

Környezetéért és Jogaiért 
Egyesület 

CIVIL SZALON 0 Ft 
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10. Miénk a Színpad  
Iskolaszínház a József Attila 

Általános Iskolában 
180.000 Ft 

11. Szia-Helló67 Egyesület 
Olvasásnépszerűsítő olvasást 

segítő program 
150.000 Ft 

12. Humen Media Hungary Kft. 
Humen Fesztivál 2021 

programjainak megvalósítása 
150.000 Ft 

13. Új Alkotóműhely Egyesület 
A Kettőspont Színház kortárs 
repertoárjának megerősítése 

250.000 Ft 

14. Vero-Niké Immo Kft. Esti Piac 0 Ft 

15. 
FMR Bt. És MCM Manga 

Cowboy Kft. közös 
pályázata 

Ráday Advent Festival Forraltbor-
Vers-Zene 

érvénytelen 
 

16. 
Petronelli Színházművészeti 

Bt. 
Zenés táncos bábelőadás 
meseterápia módszerével 

érvénytelen 
 

17. 
Budapesti Honismereti 

Társaság 

Ferencváros hely- és 
ipartörténetéről helytörténeti 

magazinban 

érvénytelen 
 

18. Blazsi Bt. 
Gerilla-irodalomórák a 

Ferencvárosban 
érvénytelen 

 

19. Bonbonier Chocolate Kft. Ráday jazz piknik 
érvénytelen 

 

Összesen: 4.100.000 Ft 

 
Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2021. évi kulturális tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt 
alapítványok támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati 
rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére 
történik. 
 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 
2021. évi javasolt pályázati 

támogatás 

1. 
2B Kulturális és Művészeti 

Alapítvány 
2B Alapítvány programja 650.000 Ft 

2. Írott Szó Alapítvány Költők Futása 0 Ft 

3. 
Kettőspont Kulturális és 
Művészeti Alapítvány 

Interaktív gyermekelőadások 
Ferencvárosban 

280.000 Ft 

4. 
Savaria Barokk Zenekar 

Alapítvány 

Nagyböjti passió a Páli Szent Vince 
templomban - G. F. Handel: János 

Passió 
300.000 Ft 

5. Szőke István Alapítvány 
hagyományőrző cigánybál a FMK-

ban decemberben 
670.000 Ft 

6. 
Csillaghajó Kulturális 

Alapítvány 

Turtur megmenti az Erőt - 
környezettudatos 

szemléletformálás színházi 
eszközökkel Ferencvárosi 

0 Ft 
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iskolákban 

7. 
Európai Beruházási és 
Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány 

Családról mindent, családért 
mindent - előadássorozat 2. 

0 Ft 

8. 
A Mi Patronánk Iskolai 

Alapítvány 

Nyilvános komolyzenei események 
és kulturális programok 

kollégistáknak a Patrona Hungariae 
Katolikus Iskolaközpontban 

érvénytelen 

9. Nem Adom Fel Alapítvány 
Irodalmi rendezvénysorozat a Nem 
Adom Fel Kávézó és Étteremben 

érvénytelen 

10. 
Toppantó a gyermekekért 

Alapítvány 
Toppanó családi adventi sorozat érvénytelen 

Összesen: 1.900.000 Ft 

 
Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
Takács Máriusz: A következő pályázat a kreatív helyi programok támogatása. 2 millió forintos keret volt erre a 
pályázatra. Ennél több, 4.650.000 forint érkezett be. Volt egy nagyon jó pályázat, ami sajnos határidőn túl 
érkezett be, ezen pályázat támogatásának a jövőben kifejezetten örülnék. A STREET ART projekt nagyon jó, de 
most a későn beérkezés miatt ez egy érvénytelen pályázat lett.  
 
Gyurákovics Andrea: A VERO-NIKÉ IMMO Kft-nél mit tartalmaz a Trash Neked pályázata? 
 
Takács Máriusz: Ez egy minden hónapban megszervezendő közterületi közösségi szemétszedés, utcatakarítás 
és zöldítés, amit az ottani vendéglátós közösség szervez meg a helyi civilekkel együtt. A pályázat nem volt túl 
konkrét, annyi derült még ki, hogy kertészt is igénybe vennének. Szakszerűen képzelik el a kertészeti részét a 
dolognak. Más pontos dolog nem derült ki a pályázatból. Ezt kísérleti jelleggel gondoljuk támogatni. Meg kell 
nézni, hogy milyen eredményességgel tud ez működni.  
 
Gyurákovics Andrea: Nem kötözködni akarok, csak belekapaszkodnék egy mondatába: „Nem volt túl konkrét a 
pályázat.” A I. határozati javaslatban a Civilis Egyesületnél az volt a kifogása a maximális támogatási összeg 
megadására, hogy általános volt a pályázata. Az egyiknél lehet általános a pályázat, a másiknál nem? Vannak 
aggályaim. Jelezném, hogy elsőként a Paletta lett felhozva, akivel hosszú és kemény harca van az 
Önkormányzat Hatósági Irodájának közel 1,5 éve a szabályos működéssel kapcsolatban. Itt egy olyan kft. mögé 
van bebújtatva, aminél a fő tevékenységi kör az ingatlanok bérbeadása. Ezeket jó lenne előre helyre tenni, hogy 
ne szaladjunk bele ilyen erős kérdésekbe.  
 

Takács Máriusz: A Civilis Egyesületnél az volt az érv, ami itt is ugyanarra, hogy nem adunk teljes összeget, mert 
nem túl konkrét a program. Itt is a felét adjuk. A Cilivis Egyesületnek több, mint a felét ajánlottuk és végül annál is 
többet adtunk most. Ebben kifejezetten konzekvensek voltunk. Ez a cég nem csak ezt az egy céget takarja 
magában, hanem az ottani összes vendéglátóst, a pályázatból ez derült ki.  
 
Döme Zsuzsanna: Ugyanezt akartam mondani. Ott, ahol nem láttunk elég konkrétumot, ott sehol nem kapott 
senki 100%-t. Ennek a pályázati kategóriájának ez egy szuperül megfelelő célpont. A cél az lenne, hogy a helyi 
lakosságot bevonjuk a közösségi programokba, mint a szemétszedés és zöldítés. Jóval kevesebb összeget 
javasoltunk, mint, amit a pályázó kért. Azt gondolom, hogyha ezt meg tudják valósítani, az a kerületnek jó és 
reméljük, hogy egyre több hasonló kezdeményezés is lesz.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: A zöldítés, szemétszedés fontos zöld program. Mindenképpen támogatást igényel. Az 
ízlésről nehéz vitatkozni. Az operett számomra nem tartozik a kedvelt művészeti formák közé. Ennek ellenére a 
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500.000 forint az megítélésre került az Operett Gálára. Társadalmilag több haszna van, hogyha a Tompa utcán 
és környékén kevesebb szemét lesz. Ez egy kísérleti projekt, megnézzük a gyakorlatban ez hogyan fog tudni 
működni. Utána el lehet dönteni, hogy ez mennyire volt működőképes projekt. A nem annyira teljesen 
kidolgozottat a két pályázat esetében a kapott pénzek alapján nehéz összehasonlítani.  
 
Gyurákovics Andrea: Utolsó hozzászólásom, megjegyeztem, hogy háromszor szabad hozzászólnom. Kicsit 
vitatkoznék Dr. Mátyás Ferenccel. Szemétszedésre, zöldítésre van egy önkormányzati cégünk, amit úgy hívnak, 
hogy FESZOFE Nonprofit Kft., van főkertésze a kerületnek. Ahhoz, hogy szemetet szed az ember, ahhoz nem 
kell az Önkormányzatnak támogatni. Mi is szedünk szemetet és nem kérünk támogatást érte. Ahhoz, hogy a 
vendéglátóhelyek tisztán maradjanak, az az ő feladatuk is. Ezért mi fizetünk nekik, hogy tisztán tartsák maguk 
előtt a vendéglátóhelyet? Tudom, hogy az egész utcáról van szó, ezt fogom megkapni mindjárt, hogy félre 
értettem valamit. Ez egy nagyon rossz irány. Vannak önkormányzati cégeink. Már a Főváros helyett is nyírjuk a 
fővárosi zöldterületeket. Most a FESZOFE Nonprofit Kft. helyett a lakosok fogják összeszedni a szemetet. 
Elnézést, hogy ennyire kisarkosítom, tudom, hogy nem ez a pályázat célja. Értem. De próbáljuk már meg kicsit 
kinyitni a kört. Értsék meg a képviselőtársaim, hogy én miről beszélek. A Ráday utcai vendéglátósoknál úgy van, 
ha jól emlékszem még a Dr. Gegesy Ferenc idejéből, van egy olyan megállapodás, hogy a vendéglátóhely előtti 
területet tisztán kell tartani. Ez nem kérés, nem pénzt kap ezért, hanem a terasz pályázathoz ez az egyik feltétel. 
Most hasonlítsuk össze a Ráday utcai és a Tompa utcai vendéglátóhelyeket, és akkor mindjárt értik miről 
beszélek ennél az egy pályázatnál, nem az egész pályázatról.  
 

Takács Máriusz: Amiről mi beszélünk, ha jól emlékszem, az a Körút takarítása, nem a Tompa utcáé. A Tompa 
utcai vendéglátósoknak takarítani kell a helyüket. Félrecsúszott egy információ. Olyan területek takarítása van a 
pályázatban, ami nem a vendéglátós dolga. A programban eszközöket kérnek és a vendéglátósoknak fizetünk, 
hogy takarítsanak.  
 

Dr. Mátyás Ferenc: Ez egy nyelvbotlás volt, nem a Tompa utcáról van szó. Az ilyen pályázatok fontos üzenete a 
társadalmi felelősségvállalás. Az, hogy edukáljuk a társadalmat, hogy tartsuk tisztán a környezetünket és ne 
szemeteljünk, az egy fontos üzenet. Nem azt kell erősíteni, hogy a papír zsebkendőt el lehet dobni az utca 
közepén, mert úgyis jön a FESZOFE Nonprofit Kft. és felszedi. Ha belevisszük az ott élő embereket abba, hogy 
igenis vegyenek részt a lakókörnyezetük tisztántartásában, azzal hosszútávon segítjük elérni azt, hogy ezt a 
tisztaságot megtartsák vagy, ha azt észlelik, hogy valaki szemetel, akkor arra rászólnak. Meg lehet nézni azt, 
hogy egy péntek-szombat estén milyen disznóól marad pl. a Nehru parton. Ez az edukáció ilyen szempontból is 
fontos. Az emberek magatartásáról beszélek és nem arról, hogy kihez melyik terület tartozik. Az emberi 
magatartás túlmutat a határon kerület és Főváros között.  
 
Döme Zsuzsanna: Dr. Mátyás Ferenc lényegében elmondta, amit én is szerettem volna. A 21. században a 
Középső-Ferencváros lakóközössége igényli azt, hogy ő maga is tehessen a saját környezetéért és zöldítsen. 
Véletlen se mossuk össze valamilyen rejtett kötelező feladat átvállalásával. Szemétszedés és zöldítés 
szervezéséről van szó és az aktív állampolgárnak lehetőséget adni, hogyha szeretnének tegyenek a saját 
környezetükért.  
 
Kozma András: Szóbeli módosító javaslatot szeretnék tenni: a Friss Összművészeti Formáció a Szivárvány 
projekt nevezetű pályázatából szeretnék elvenni. Az Elővéleményező Bizottság 350.000 forintot ajánlott meg 
számára. Ebből 80.000 forintot szeretnék a MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület Kreatív 
gyermekekért nevű pályázata számára adni.  
 
Takács Máriusz: Befogadja-e az előterjesztő a módosítást?  
 
Döme Zsuzsanna: Kis időt szeretnék kérni az átgondolásra.  
 
Takács Máriusz: Technikai szünetet rendelek el.  
 
SZÜNET  
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Döme Zsuzsanna: Nem fogadom be a szóbeli módosító javaslatot. Megnéztem újra az Előkészítő Bizottság 
miért ezeket a számokat javasolta és a pontos költségvetést. A Friss Összművészeti Formáció művészeti 
plakátokat tenne ki. Minden olyan összeget lehúztunk ebből a pályázatból, amit nem láttunk indokoltnak. Pl. 
sajtóanyagírás vagy hírlevél szerkesztés, tehát olyanokat, amik nélkül bőven meg tud a program valósulni. 
További 80.000 forint lehúzásával, már a pályázati cél kerülne veszélybe. Nem látom a 80.000 forint 
elvehetőségét ebben a pályázatban. A MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesületnél pontosan 
ugyanígy jártunk el. Megnéztük a konkrét költségvetési összegeket, amiből ez a pályázati cél meg tud valósulni. 
Ha ide plusz 80.000 forintnak látja Képviselő Úr a helyét, akkor azt is szeretném, hogyha megjelölné, hogy mire. 
A jutalomkönyvekre, az oklevelek nyomtatására? Nem fogadom be a szóbeli módosító javaslatot.  
 
Gyurákovics Andrea: Ez az indoklás megint általános volt, csak jelezni szeretném. Nem derült ki, hogy mi nem 
tudna megvalósulni, ha 80.000 forintot elveszünk? Az önkormányzati plakáthelyek mennyibe kerülnek ennél a 
pályázatnál? Mert a projekt keretén belül plakátokat szeretnének kihelyezni önkormányzati plakáthelyekre, 
gondolom az ingyen van. A plakátnyomtatást gondolom meg tudják oldani. Az IF Kft-vel kapcsolatosan arról volt 
szó, hogy a zenés gyerekprogramból el kellett, hogy vegyünk pályázati pénzt. Itt pont egy gyermekprogramot 
lehetne pluszban támogatni. Azt gondolom, hogy ez támogatható, sajnos nincsen szavazati jogom, csak 
kampányolni tudok. Ha a MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesülethez azt mondja Bizottsági Elnök 
Úr, hogy ez már kimeríti azt, amiből ezt meg tudják oldani, akkor ott van a Szőke István Alapítvány 
Hagyományőrző képzőművészeti foglalkozások, az is gyerekeknek szólnak, ők a 660.000 forint helyett 330.000 
forintot kaptak. De a 80.000 forintnak lehet ott is van helye. 
 
Takács Máriusz: Ha Képviselő Asszony megkívánja tekinteni a pályázatokat és azok költségvetését, 
rendelkezésre állnak, megtekintheti őket. Azokban egyértelműen tisztázva van, hogy plakáthelyre, 
plakátnyomtatásra vagy plüss kutyára szeretnék elkölteni.  
 
Deutsch László: Nem értem ezt a hitvitát. Tudomásul vettem, hogy az előterjesztő nem fogadta el Kozma 
András beadványát. Ettől függetlenül nem hallottam, hogy visszavonta volna. Azt javaslom, hogy tartsunk róla 
szavazást, állítólag még mindig mi döntünk.  
 
Döme Zsuzsanna: Az látszik, hogy nem olvasták el a pályázatokat, ezért merülnek fel ezek a kérdések. Nincsen 
plakáthelyért költség. Ha közpénzből forrásokat juttatunk bármelyik pályázatnak, akkor az ne úgy menjen, hogy 
maradt még valamennyi, hanem konkrétan mondják, hogy miért van szükség a módosításokra. Nem az én be 
nem fogadásom indoklása nem volt elég konkrét, hanem maga a javaslat.  
 
Takács Máriusz: Először Kozma András módosító indítványáról szavazunk. A módosító javaslat a következő: a 
MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület sorára 230.000 forint kerülne, a Friss Összművészeti 
Formáció soron pedig 270.000 forint lenne.  
 
KOEN 27/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Kozma András bizottsági tag által 
benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint:  
A MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület sorába 230.000 forint kerül, a Friss Összművészeti 
Formáció soron pedig 270.000 forint lesz.” 

 (2 igen, 5 nem) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-29/2021. sz. előterjesztés 3. határozati 
javaslatáról. 
 
 
 



 
 

14 
 

KOEN 28/2021. (VII.22.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2021. évi kreatív helyi programok támogatását, amelynek 
kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen 
célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 
 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás 

1. Bonbonier Chocolate Kft. 
Szaloncukor, húsvéti csokitojás és 

tortakészítő workshopok 

 
520.000 Ft 

- karácsonyi témakör -  
 

2. 
MEDÁLIÁK Művészeti, 
Kulturális és Oktatási 

Egyesület 
Kreatív gyermekekért 150.000 Ft 

3. 
Friss Összművészeti 

Formáció 
Szivárvány projekt 350.000 Ft 

4. Pintér Szilvia e.v. 

"Ki játszik ilyet? Kultúrosztag 
kisszínpad" - Zenés 

drámafoglalkozások 10-18 
éveseknek 

400.000 Ft 

5. VERO-NIKÉ IMMO Kft. Trash Neked 250.000 Ft 

Összesen: 1.670.000 Ft 

 
Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások 
aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3./ Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének, a 
2021. évi kreatív helyi tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt 
alapítványok támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati 
rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére 
történik. 
 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi javasolt pályázati támogatás 

1. 
Szőke István Alapítvány 

Hagyományőrző képzőművészeti 
foglalkozások 

330.000 Ft 

2. Napkovi Alapítvány ZK STREET ART érvénytelen 

Összesen: 330.000 Ft 

 
Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: A IV. pályázat tárgyalása következik, 4 millió forintos keretösszeggel. Két pályázat érkezett, az 
egyik érvénytelen volt. A PELSŐ-Premier Színházi Betéti Társaság pályázatára 1,2 millió forintot javasolt az 
Elővéleményező Bizottság.  
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Gyurákovics Andrea: A pályázatra 4 millió forintos keretösszeg van. 1,2 millió forintot kap. Viszont, ha jól 
emlékszem az eredeti 2,4 millió forintot 2-2 előadásra kérte. Már nem merek javaslatot tenni, mert úgy látom 
minden lesöprésre kerül. Ha már nem kapja, csak a fel összeget, akkor nem lehet az előadásszámot csökkenteni 
a szerződésben? Gondolom a szavazás a 2-2 előadásról fog szólni.  
 
Takács Máriusz: Voltak olyan pályázatok, akiknél sok mindent befogadtunk. Megemeltük az egyházak 
támogatását, a komolyzenére nem adtunk többet, de a Civilis Egyesület többet kapott. Ön is javasolta ezeket, a 
bizottság tagjai módosító javaslatként előterjesztették, sőt, volt, amit az előterjesztő maga is befogadott. Nem 
arról van szó, hogy az Ön javaslatai nem kerülnének be a pályázatba. Úgy emlékszem, hogy nem 2-2, hanem 4-4 
előadás volt.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Az lenne a kérésem, hogy ebben a pályázati kategóriában maradt egy jelentősebb összeg, 
hogy erre vonatkozóan írjuk ki újra és a testvérvárosokkal való kapcsolat erősítése és javítása fontos terület. 
Látom és értékelem azt, hogy a pandémia ideje alatt ment nekik támogatás. Ezeket a kapcsolatokat sokkal 
jobban kéne erősíteni. A következő pályázati kiírásnál az lenne a kérésem, hogy ezt a pályázati formát sokkal 
jobban népszerűsítsük. Minél több szereplővel, minél több testvérvárosba kerülhessenek kulturális programok.  
 
Kozma András: Egyetértek Dr. Mátyás Ferenccel. Általánosságban szeretném kérdezni Alpolgármester 
Asszonyt, hogy milyen az új Városvezetés kapcsolata a testvérvárosokkal? Milyen problémát lát, hogy csak két 
pályázat érkezett be? Mivel tudnánk ösztönözni a pályázókat? 
 
Döme Zsuzsanna: Ahogyan a néhány héttel ezelőtti képviselő-testületi ülésen is elhangzott, elég sok dolog 
történt az elmúlt egy évben, amivel tudtunk segíteni a testvérvárosoknak, akár a Kormány által leállított Petőfi 
program pótlására vállalkoztunk Királyhelmecen. 1,5 éve foglalkoztat, hogy hogyan lehet a testvérvárosi 
kapcsolatokat olyan szinten elmélyíteni, hogy az ne pusztán a városi elit találkozóit jelentse. Adtunk be 
pályázatokat is külső forrásokra. Egyenlőre még nem nyertek. Az eddigi tapasztalatok alapján került sor az ilyen 
pályázati kategória kiírására is. Mindegyik testvérváros polgármesterével sokat egyeztettünk ezelőtt a pályázat 
előtt. Azt is tudom, hogy hol mire van legnagyobb igény, milyen jellegű pályázatoknak örültek volna. Ahogyan az 
Előbíráló Bizottság ülésén is elmondtam, Magyarkanizsán nem a színházi projekteket várták volna elsősorban, 
hiszen ott egy színvonalas saját színház van. De örülnek bármilyen kulturális programnak, mint bárki. Ott arra 
vonatkozott az igény inkább, hogy a fiatalok közéleti tevékenység ösztönzésére vártak volna leginkább 
programokat. Ez volt a prioritásuk. Mindegyik testvérvárosnak más. Jó kérdés, hogy hogyan lehetne a pályázati 
kategóriákat jobban népszerűsíteni. Ismételni tudom önmagam, nagyon köszönöm, hogyha a képviselők is 
megosztják a saját felületeiken a ferencvárosi pályázati lehetőségeket. Ez eddig nem nagyon volt jellemző. Azért 
is érkezett talán kevés pályázat, mert ez egy teljesen új pályázati kategória. Kell még számos fórum, ahol 
értesülni tudnak a ferencvárosiak. Magánszemélyeknek, animátoroknak is lehetőséget nyújt ez a pályázati forrás. 
Örülök neki, hogyha a fennmaradó összegre plusz pályázatot írunk ki. Látom annak az erősségét, hogyha ezen 
pályázat kiírásakor sor kerül egy nagyobb lakossági fórumra, ahogyan az egész pályázati bemutatásnál, ahova 
az érintett testvérváros polgármestereit is el tudjuk hívni. Ezáltal egyre nagyobb érdeklődés lesz. Az Art 9 
Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete, akinek érvénytelen lett a pályázata, de őt a kulturális pályázatoknál 
tudtuk támogatni, ez a kolozsvári program ott is szerepel a programjukban. Nem teljesen veszett el ez a 
lehetőség.  
 
Gyurákovics Andrea: Kijavítanám magam, nem 4-4, hanem 3-3 előadás volt. Fenntartom azt, hogyha felére 
lecsökkentjük a támogatási összeget, akkor a mínusz 1-1 előadást nem fogják tudni megtartani. Ezt az 
információt kaptam. Nem kivitelezhető. A kérdés az, hogy kivitelezhető pályázati összegeket próbálunk-e odaadni 
bizonyos pályázóknak vagy nem? Arra kérem a bizottság tagjait, hogy ezt gondoljuk végig. Az előterjesztő nem a 
teljes összeget adta meg az érvényes pályázatnak, de ebben továbbgondolást szeretnék a bizottság tagjaitól, 
hiszen a lefaragott fele összegből 2-2 előadást nem fognak tudni tartani. Általános megjegyzésem, hogy az elit 
találkozójának nevezni az eddigi testvérvárosi kapcsolatokat azt gondolom túlzás. Az, ami folyt a 
testvérvárosokkal az előző időszakban is, az az együttműködés, a szoros kapcsolat, erre leminősíteni, nem 
tartom teljesen korrektnek. Most megpróbáltam diplomatikus lenni. 
 



 
 

16 
 

Takács Máriusz: Annyi módosító javaslatot tennék, hogy vegyük ki belőle ezt az előadás elvárást. Mi a 2-2 
előadással azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk, ha mind a két gyerek és felnőtt előadás is megvalósuljon. 
Teljesen igaza van, hogy a társulat fogja látni, hogy ebből mit bír megvalósítani, mi ezt igényként támaszthatjuk 
feléjük, hogy lehetőleg mind a kétféle előadásból valósítson meg. A módosító javaslatom, hogy a szerződésbe ne 
írjuk bele azt, hogy konkrétan hány előadást várunk el. A szándék mögötte az, hogy a pénzünkért teljesítményt 
várunk. Ezek a pályázatok valójában úgy működnek, hogy megítélünk egy összeget rájuk és utána maga a 
pályázó úgy költi el, ahogyan akarja. Olyan címletekre, olyan tételekre, amire szeretné. Van egy olyan lehetőség, 
hogy nem biztos, hogy a leghatékonyabb módon használja fel. Sok pályázatnál látszott az, hogy a költségvetés 
nem túl konkrét és nagyon úgy tűnt, hogy túl is van írva, nem reális. Számítanak arra, hogy esetleg nem kapják 
meg a teljes összeget. Ez a fajta pályázati kultúra nem áll távol a magyar pályázóktól, de magától a rendszertől 
sem. Ezért kértem, hogy jövőre ennél egy sokkal részletesebb költségvetési formát adjunk ki. A pályázók is 
konkrétabban tudnak gondolkodni és kevésbé van meg benne a csúsztatás lehetősége. Alpolgármester Asszony 
ezt a módosítást befogadja-e?  
 
Döme Zsuzsanna: Nem fogadom be.  
 
Kozma András: Szívesen beadom azt a módosító javaslatot, amit Gyurákovics Andrea javasolt. Alpolgármester 
Asszony azt mondta, hogy a testvérvárosokban alapvetően nem színházi előadásokra van igény, kereslet 
jelenleg. Azt mondom, hogy maradjon meg most ez a viszonylag alacsonyabb összeg. A fennmaradó összeget ki 
tudjuk írni pályázatra, akkor fókuszáljuk ezekre az igényekre azt a pályázatot. Nem baj, ha most kevesebb 
összeg kerül odaadásra a pályázónak, de később fókuszáljunk ezekre a keresletekre a kínálatot.  
 
Szilágyi Imre: Az alap pályázat alapvetően 3 felnőtt és 3 gyermek előadásról szól. Ha nem szűkítjük valamilyen 
keretek közé, akkor elképzelhető az, hogy ebből 1 gyerekelőadás valósul meg, vagy 2 felnőtt vagy 2 felnőtt és 0 
gyerek. A pályázó 3-3 előadásra pályázott. Ha a bizottság azt mondja, hogy a 2-2 előadásra ez az összeg kevés, 
akkor határozzuk meg a részleteket. Nehéz lesz az ő pályázati anyagukhoz a szerződés szerinti elszámolás.  
 
Döme Zsuzsanna: Ezt akartam én is mondani, hogyha egyáltalán nem jelölünk meg semmiféle elvárást ezen 
belül, azt nem tartom jó ötletnek és nem könnyítjük meg az elszámolást a Hivatal felé. A részletes költségvetésre 
tudok utalni, továbbra is azt gondolom, hogy az 1,2 millió forint elégséges lehet a 3-3 előadás megvalósítására a 
költségvetés alapján. Ne dedikáljuk ezeket az előadásszámokat. Kozma András módosító javaslatával 
egyetértek. Most legyenek ezek az összegek és egy nagyobb kampányt készítsünk a következő pályázati 
kiírásra, ahol, akár testvérvárosonként tudjuk pontosítani, mi is az, amit szeretnének a testvérvárosok tőlünk. 
Legyen az, hogy 2-2 előadás és akkor nagyvonalúak vagyunk? A redukált költségvetéssel legyen az, hogy 2 
felnőtt és 2 gyermek előadást valósítsanak meg. Maradnék ennél.  
 
Árva Péter (ÜGYREND): Tájékoztatom a bizottságot és Gyurákovics Andreát, hogy képviselőként tehet 
módosító javaslatokat ebben az bizottságban az ügyrendünk alapján. Az előbb konzultáltam erről Aljegyző Úrral 
és Aljegyző Asszonnyal. Kérem, bólintsanak, hogy jól mondom. Igen, bólintanak. Tehet Képviselő Asszony 
módosító indítványt.  
 
Gyurákovics Andrea (ÜGYREND): Köszönöm szépen, nincsen az SZMSZ minden sora az én fejemben sem. 
Ezek alapján tennék egy módosító javaslatot arra, hogy az 1,2 millió forint helyett az igényelt támogatási 
összeget a 2.401.400 forintot kapja meg a pályázó. Az eredetileg általa kért 3-3 előadás teljesíthető.  
 
Takács Máriusz: Én is tennék egy szövegszerű módosítást: összesen 3 előadást kell megvalósítania, ő osztja 
be, hogy melyiket csinálja meg. 2+1-t csinál, vagy 3-t, azt gondolom, hogy ezt a befogadó hellyel le fogja tudni 
egyeztetni, hogy a gyerek előadás vagy felnőtt előadás legyen inkább. Ez az a rész, amibe nem praktikus nekünk 
beleszólni. Nem tudjuk azt, hogy a pályázó gazdaságilag hogyan tudja ezt megoldani. Így se könnyű, mert az 
összeg egy része önmagában csak a szállítás. Ha nem kell úgy és annyit szállítani, ha nem alszik ott úgy és 
annyit, valószínűleg ez így megoldható. Két módosító indítvány hangzott el. Kérdezem az előterjesztőt, hogy 
befogadja-e őket?  
 
Döme Zsuzsanna: Úgy gondolom, hogy minden körülményt figyelembe véve döntöttünk az eredeti javaslat 
mellett, így én nem fogadom be ezeket a módosító javaslatokat, szerintem az eredetiről döntsünk.  
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Takács Máriusz: A módosító javaslatokról fogunk szavazni. Először Gyurákovics Andrea módosító javaslatáról 
szavazunk. A módosítás a következő: a PELSŐ-Premier Színházi Betéti Társaság a teljes összeget kapja meg a 
pályázatára, tehát 2.401.400 forintot. Kérem, szavazzunk a módosító javaslatról. 
 
KOEN 29/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Gyurákovics Andrea képviselő által 
benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint:  
a PELSŐ-Premier Színházi Betéti Társaság a teljes összeget, 2.401.400 forintot megkapja a pályázatára.”  

 (1 igen, 2 nem, 4 tartózkodás) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Takács Máriusz: A következő módosító javaslatot én nyújtottam be. A módosítás a következő: Az 1.200.000 
forintért cserébe 3 darab előadás elkészítését vállalja a PELSŐ-Premier Színházi Betéti Társaság. Amennyiben a 
társulat úgy ítéli meg, hogy ez nincsen rendben számára, akkor nem írja alá a szerződést. Van ilyen opció is, 
hogy ezt így nem vállalja a társulat. Kérem, szavazzunk a módosító javaslatról. 
 
KOEN 30/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
 A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Takács Máriusz képviselő által 
benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint:  
A PELSŐ-Premier Színházi Betéti Társaság az 1.200.000 forintért 3 darab előadás megvalósítását vállalja. 
Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (6 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-29/2021. sz. előterjesztés 4. határozati 
javaslatáról. 
 

KOEN 31/2021. (VII.22.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2021. évi Testvérvárosba megyek programok 
támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. 
számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 
 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás 

1. PELSŐ-Premier Színházi 
Betéti Társaság 

"Testvérvárosba megyek" - avagy - 
Magyar szóval határon innen és túl, 
Magyarkanizsai előadások 

1.200.000 Ft 
 

2. Art 9 Ferencvárosi 
Képzőművészek Egyesülete 

Testvérvárosok művészete, csere 
kiállítás megrendezése, 

Magyarkanizsa - Ferencváros 

érvénytelen 

Összesen: 1.200.000 Ft 
 

 

Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz (ÜGYREND): Kérdésem van Aljegyző Asszonyhoz és Aljegyző Úrhoz. Felmerült a 
programokkal kapcsolatban, hogyha megvalósulnak, nem igazán jut el a bizottságig. Noha a bizottság szívesen 
részt venne ezeken, monitorozási szempontból, hogy lássuk hogyan hasznosulnak a pályázatok pénzei a 
valóságban. Arra szeretnénk valamilyen határozati javaslatot tenni, ezen napirendi pont végén, hogy egyrészt 
legyen ezekből a pályázati keretekből megvalósított programokból egy naptár, amiben át tudjuk tekinteni, hogy 
mikor, mi és hol valósult meg. Ha jól sejtem a megkötött szerződésben szerepel az, hogy tájékoztatni kell a 
Hivatalt arról, hogy mikor, milyen esemény valósul meg. Szeretnénk, ha ezek a meghívások eljussanak a 
bizottsághoz is. A programokon szeretnénk részt venni. A kérdés az, hogy ezt határozati javaslatba bele tudjuk-e 
foglalni az előterjesztés tárgyalásának a végén?  
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Két módja lehet ennek, hogy ezt a célt a bizottság elérje. Az egyik verzió az, hogy a 
szerződésbe bele kell írni azt, hogy jelölje meg a pályázó, mikor fog megvalósulni a támogatott program. Kellő 
időben, előzetesen tájékoztassa a Hivatalt, aki továbbítani tudja a bizottságnak ezt az információt. Annak sincsen 
akadálya, hogy a bizottság elvárásként egy határozatban megfogalmazza és úgy határoz, hogy a szerződésbe 
feltétlen kerüljön bele az a szerződési feltétel, hogy a pályázati program eseményeit x nappal előtte jelentse be a 
támogatott. Bejelentheti a Hivatalnak, pl. a Humánszolgáltatási Irodának, ők pedig készítenek ebből egy 
táblázatot, amit folyamatosan megküldenek tájékoztatásul a bizottsági tagoknak.  
 
Takács Máriusz: Azt súgták közben a fülembe, hogy igazából ez a szövegezés már megtörtént. Most pandémiás 
év volt, de azért néhány megvalósult a programokból. Ezekre a programokra a bizottság miért nem kapott 
meghívást?  
 
Szilágyi Imre: Az előző pályázati évben viszonylag kevés program valósult meg. Volt egy bejelentési 
kötelezettsége már a szervezeteknek, két héttel korábban. Az elmúlt 1,5 év nem a megszokottak szerint 
működött. A pályázó szervezetek életében is nehéz időszak volt. Hiába tervezett egy rendezvényt, jöttek a 
szigorítások és nem tudta megvalósítani. Sokáig kivártak a szervezetek, hátha oldódik a helyzet. Amikor ez nem 
oldódott, akkor fordultak azokkal a kérelmekkel az Önkormányzathoz Polgármester Asszony mindig hozzájárult a 
hosszabbításhoz. A program jelentős része még mindig hosszabbítás alatt áll, ahogyan a következő napirendi 
pont is arról fog szólni, hogy még mindig vannak kérelmek hosszításra. Az, hogy én ebből naptárat hogyan tudok 
készíteni, még nem látom. Az, hogy kijelölünk egy e-mail címet, ahova ezek a meghívások befutnak, ez működik, 
kezelhető. A pályázó a pályázatában nem határoz meg konkrét dátumot. Az esetek nagy részében a pályázók 
időtartamtól időtartamig fog pályázni. Lehet azt mondja, hogy megtervez októberbe valamit és a saját 
egyesületének életébe közbejön valami, nem tudja megcsinálni. Jelez felénk, eltolja. Nehezen válik követhetővé. 
Lehet, hogy van erre jó megoldás, amit én nem látok még. Igényként nekem is derült égből villámcsapákként jött. 
Partner vagyok abban, hogy gondolkodjunk, bármilyen táblázatot elkészítünk, de még technikailag nem látom, 
hogy ez hogyan legyen naprakész. 
 
Árva Péter: A mai nap is elhangzott Alpolgármester Asszony részéről, hogy kéri, osszuk meg a pályázati 
kiírásokat. Nehéz úgy megosztani valamit, ha mi sem tudunk róla. Az információáramlás akadozik. Sok olyan 
programra ítéltünk meg forrástámogatást, amiben vannak kételyeink hogy az, hogyan fog megvalósulni. 
Mindenképpen ott kellene lennünk. A jelen napirendi pont tárgyalásának a végén megfogalmazható egy új 
határozati javaslat. A következő szövegszerű határozati javaslatot tenném: „A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy a nyertes pályázatokról állítson össze egy naptárt és azt ossza meg 
a bizottsággal és a lakossággal. Kérjük továbbá a hivatalt, hogy intézkedjen, hogy a bizottság tagjai kerüljenek 
meghívásra a pályázaton támogatott programokra.” Természetesen együttműködve és kitalálva, mi a megfelelő 
kerete. Értjük és tudjuk ennek a nehézségét, viszont a másik oldalról kérjük azt, hogy valami módon törekedjünk 
arra, hogy ez bekövetkezzen. Ha ennek a módja a szerződésbe foglalás, akkor az legyen. Lépjünk ebbe az 
irányba közösen.  
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Takács Máriusz: Mindjárt folytatjuk ezt a vitát, csak az a helyzet, hogy a velünk szemben lévő ülésterembe 
ülésezik a Ferencvárosi Roma Önkormányzat, akik a következő döntésünkre várnak. Ezt a vitát lezárom, 
visszatérünk rá, csak szeretném, ha a következő határozati javaslatunkat tárgyaljuk és hozzunk benne döntést. 
Az 5. pályázati kiírás a Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok pályázata.  
 
Gyurákovics Andrea: Itt van a másik olyan kategória, ahol teljesen kimerült a keret. Szeretném felhívni a 
bizottsági tagok figyelmét arra, hogy ez a keretösszeg 6 millió forintról 3 millió forintra lett lecsökkentve, aminek 
áldozatául esett többek között a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyári táboroztatása, ahol 
hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztatnak. 60-70 főt vittek eddig minden nyáron az önkormányzati táborba. 
Szomorú vagyok, hogy ezt az idén nem fogják tudni megvalósítani. A gyerekek ezt nagyon várják. Mindenképpen 
érdemes lenne újragondolni a pályázati keretösszegeket. A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
komoly munkát végez a kerületben. Megjegyzem, ahogyan látom a pályázók között nem az összes nemzetiségi 
önkormányzat szerepel, akik a kerületben vannak. A pályázati keretösszeg kimerült, nincsen arra lehetőség, hogy 
javaslatot tegyünk arra, hogy adott esetben megemeljük bármelyik pályázónak az adható összeget. A 
Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzatnak is kicsivel többet adnék, mint 300.000 forint. A többi 
nemzetiségi önkormányzat nem pályázott? Csak ők? Szomorúan látom, hogy idén ilyen kevés a pályázó.  
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-29/2021. sz. előterjesztés 5. határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 32/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi 
pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021.(III. 8.) önkormányzati 
rendelete 3989. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére 
történik. 
 

 Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás 

1. 
Ferencvárosi Bolgár 

Önkormányzat 

Rendezvények, ünnepek, közös 
sport- és kulturális programok 
szervezési és megvalósítási 

költségei 

250.000 Ft 

2. 
Ferencvárosi Román 

Önkormányzat 
Román kulturális hagyományőrző 

tábor Nemzetiségi Kavalkád 
300.000 Ft 

3. 
Ferencvárosi Roma 

Önkormányzat 

Ferencvárosi hagyományőrző, 
kulturális és tehetséggondozó nyári 

tábor 
1.750.000 Ft 

4. 
Ferencvárosi Szerb 

Önkormányzat 

1, Banatski Sabor - Bánáti Találkozó 
2021. 

2 ,Svetac sv. Nikola – Szent Miklós 
napi megemlékezés 

300.000 Ft 

5. 
Ferencvárosi Görög 

Önkormányzat 
A tokaji görögök nyomában 400.000 Ft 

Összesen: 3.000.000 Ft 

Határidő: 2021. július 22. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
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 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
Takács Máriusz: Újra megnyitom az utolsó határozati javaslat vitáját, amiről az előbb elkezdtünk beszélgetni.  
 
Döme Zsuzsanna: Ez egy abszolút akceptálható kérés, ezért javasoltam már tavaly is. Bekerülnek a 
szerződésekbe, hogy minden ilyen Önkormányzat által támogatott program megvalósulása előtt 2 héttel 
korábban szóljanak a pályázók. Ez nagyon fontos, hogy ne utólag tudjunk róla. A Hivatal számlákat tud 
ellenőrizni. Ettől függetlenül minden szervezetnek, partnernek, pályázónknak folyamatosan ajánlgatom, hogy a 
programraját ingyenes közzé teszünk a Facebook oldalon, a weboldalunkon, bárhol. Megvan nekik hova kell ezt 
elküldeni. A teljesen profitorientált dolgokat mérlegeljük, de amikor önkormányzati támogatott programokról van 
szó, mérlegelés nélkül közzétesszük a felhívásokat, meghívókat, amennyiben érkeznek. Az elmúlt év valóban 
rendhagyó volt, a legtöbb program nem valósult meg, tehát ezt a dolgot sem tudtuk tesztelni. Az a fajta javaslat, 
amit Árva Péter felolvasott, azt gondolom nem a pályázókat állítja feladat elé, hanem a Hivatalt. Amennyiben azt 
szeretnénk, hogy a programokról az előzetes tájékoztatás biztosan megtörténjen, akkor nem a Hivatal feladatait 
kell határozatba foglalunk. Egyébként ezt nem támogatom. Hanem inkább az hatna, hogy amennyiben a 
programokról a tájékoztatás nem történik meg, következő évben kizárjuk a pályázásból. Megfogyatkoznának 
azok a szervezetek, amiket jövő évben el tudunk bírálni. Ez nagyon fontos dolog. A monitoring, az átláthatóság, 
hogy lássuk mi történik a pályázati forrásokkal, ezzel maximálisan egyetértek, de ilyen módon a határozati 
javaslat az a Humánszolgáltatási Irodát bünteti. Ha ezt akarjuk, ilyen módon határozatba foglalni, akkor a 
pályázóknak legyen egy szankció megfogalmazva, hogy mi történik, ha nem történik meg a program értesítése. 
Ez talán eléri a célját.  
 
Takács Máriusz: Azt nem gondolom, hogy bármilyen módon bárki büntetni akarná a Hivatalt, ez egy nagyon 
erős megfogalmazás volt. Amikor táblázatról beszéltem, arra gondoltam, hogy utólag lehet táblázatba foglalni, 
hogy mi valósult meg. Nem fogjuk tudni előre. Vagy egy dinamikus táblázatot kellene készíteni, ami nem 
praktikus. Senkinek nem lenne hasznára, hogyha van egy pályázat, ami időnként bővül. Olyan keretben 
gondoltam, hogy januárban elkészíti a Humánszolgáltatási Iroda a múlt évben megvalósult programok 
kalendáriumát. Át tudjuk tekinteni azt, hogy múlt évben elköltöttünk 30 millió forintot pályázati kultúrára és ebből 
megvalósult pl. 173 program ekkor és ekkor, itt és itt. Sejtettem, hogy benne van a szerződésben, hogy el kell 
küldeni a pályázóknak a humanszolgatatas@ferencvaros.hu e-mail címre a meghívójukat. Ez ugyanolyan feltétel, 
mint az, hogy számlával kell igazolni az elköltött pénzt. A programot meghívóval kell igazolni, ha nem volt, az 
nem elfogadható, hogy fotódokumentáció van róla. Az Önkormányzatnak fontos joga, hogy ellenőrizhesse, 
hogyan hasznosul az odaadott összeg. Ezt a két irányt látom. Örülnék, ha lenne róla egy határozatunk, mert az 
írásnak nyoma marad, a szó elszáll, hiába vesszük fel kamerára.  
 
Szilágyi Imre: Egy dolgot szeretnék kérni. Ne nevesítsünk hivatali szervezeti egységet, hanem hívjuk Hivatalnak. 
Jegyző Asszony és az aljegyzők tisztje lesz eldönteni azt, hogy ilyen dolgokat ki az, aki meg tud csinálni. 
Egyikünknek sem tisztje az, hogy ezt itt Jegyző Asszony nélkül eldöntsük. Se a Hivatal, se senki nem tud 
szervezetek helyett bárkit meghívni a saját rendezvényére. Azt meg tudjuk tenni, ha megfelelő, hogy mindenkinek 
az e-mail címét beleírom a szerződésbe, ha ezt a bizottság tagjai szeretnék. Én nem hívhatok meg senkit 
semmilyen rendezvényre másnak a nevében. Azt meg tudom tenni, hogy ahova eddig beírtam 1 e-mail címet, 
most beírok 8-at. Vagy adott esetben megvizsgálható lehet, hogy erre külön létrehozni egy e-mail címet, amihez 
mindenki kaphat hozzáférést. Ötletelek. Egy ötletelős beszélgetésbe váltottunk át. De én nem hívhatok meg a 
szervezet helyett senkit a szervezet bármilyen rendezvényére, akkor sem, ha ez egy pályázatban finanszírozott 
rendezvény.   
 
Hulse Alexandra: A probléma lényege az, hogy megfogalmazódott egy igény, hogy amire pénzt adunk 
pályázaton, ott amennyire lehetséges szeretnénk minőség ellenőrzést is tenni. Szeretnénk ezeken az 
eseményeken akár mindannyian, akár kevesebben részt venni. Lehet, hogy megérkezik a meghívó a Hivatalba, 
csak hozzánk nem jut el. Az, hogy ezt milyen formában tesszük meg, az eldöntendő. E-mail címek kerüljenek a 
szerződésbe vagy tisztává kell tenni a pályázók előtt, hogy a bizottság tagjai azok alapvetően ezt megtehetik és 
megkapjuk egy központi e-mail címre, ezen ötletelhetünk. Az igény merült fel, hogy szeretnénk erről tudni. A 
pandémia előtt is az volt a tapasztalatom, hogy vagy nem tudtunk ezekről a rendezvényekről, fél órával előtte, 
vagy utólag tudtuk meg. Semmiképpen sem szeretnénk senkit büntetni. Együttműködést szeretnénk. Szerintem 
nem az az egyszerű, ha 8 e-mail kerül a szerződésbe. Ez kifejezetten azért igény, mert a bizottság tagjainak 
feladata ez is, hogy lássa, legyen minőség-ellenőrzés. Ez nem egy jó súlyozása volt az összegeknek, sajnálom, 
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hogy ebben nem tudtunk jobban részt venni. Ez is fontos, hogy lássuk mi valósul meg és milyen minőségben és 
arra is, hogy eldöntsük, hogy ezek a szervezetek a jövőben mennyit érdemelnek a keretből. Nyitott vagyok 
minden megoldásra, ami Önöknek is kényelmes és megfelelő.  
 
Árva Péter: Próbáltam általánosságban fogalmazni, direkt úgy, hogy ne a Humánszolgáltatási Iroda munkáját 
nehezítsem meg, hanem közösen találjunk egy megoldást. Úgy fogalmaztam meg, hogy a bizottság felkéri a 
Hivatalt. Ha a szerződésben az szerepel, hogy tájékoztatni kell kötelezően a Facebook oldalt kezelő munkatársat, 
ezen munkatársnak a feltöltéssel együtt egy levelet is ki kell küldeni, ez nem egy nagy feladat. Nyilvánvaló, hogy 
nem a Humánszolgáltatási Iroda feladata. Közösen találjunk egy egyszerű modellt a működésre. Egy Facebook 
poszt vagy feldobja számunkra a rendezvényt vagy nem. A honlapot vagy megnézzük akkor éppen vagy nem. A 
levelezésünket állandóan nyomon követjük. Ezért fogalmaztam általánosságban. Tehát: felkérjük a Hivatalt, hogy 
a nyertes pályázatokból állítson összeg egy naptárt és azt ossza meg a bizottsággal és a lakossággal. Nem 
véletlen, hogy nem raktam bele időt. Szerintem az a logikus, hogy most összeállítunk egy naptárt, hogy kb. mi 
lesz, amiben van sok lötyögés, mert a pályázók sok esetben sávot határoztak meg a rendezvény időpontjára. 
Amikor lezárul a ciklus, akkor ezt utólag pontosítjuk. Van egy terv és van egy megvalósulás, megkapjuk mind a 
kettő. Szerintem ez így egy reális, elvárható feladattá válik. Úgy folytattam a határozati javaslatom, hogy kérjük 
továbbá a Hivatalt, hogy intézkedjen. Ezt az intézkedjen szót kicserélném: tegyen lépéseket. Az is egy lépés, 
hogy a szerződésbe bele van foglalva. Ez Alpolgármester Asszony javaslatára meg is történt. Tehát a határozati 
javaslat folytatása: kérjük továbbá a Hivatalt, hogy tegyen lépéseket, hogy a bizottság tagjai kerüljenek 
meghívásra a pályázaton támogatott programokra. Erről az előterjesztésről a saját magam módosításával kérem, 
a bizottság szavazzon róla. Kérem a Hivatalt, hogy lehetőség szerint a minimális plusz befektetéssel, de a célt 
minél közelebb hozva próbáljuk meg elérni.  
 
Takács Máriusz: Nekünk tájékoztatást kell kapnunk arról, hogy valahol valami történni fog. Az, hogy mi milyen 
módon ellenőrizzük, hogyan kapcsolódunk oda, az a mi dolgunk. Nyílván a Kultúr osztagban folyó színjátszóra 
nem egyszer csak odamegyek, mert tudom, hogy ott van, hanem előtte konzultálok a drámapedagógussal, hogy 
szeretnék valamikor bemenni és megtekinteni, hogy mi történik ott. Ehhez nem kell, hogy meghívjon és nem is 
fog soha senkit meghívni, mert ez egy olyan foglalkozás, maximum a drámakör végén, amikor elkészült egy 
előadás. Nekünk annyi kell, hogy az a hivatalos meghívás, amit megkap a Hivatal, az eljusson hozzánk. Ezt 
szeretnénk. A bizottság valamennyi tagja kapja meg ezeket meghívókat.  
 
Szilágyi Imre: Egyetlenegy nagy probléma van: mi történik akkor, ha a pályázó nem küld e-mailt? Értem az 
igényt. 10 pályázóból 6-7 alkalommal nem kapunk se papíralapon, se e-mailbe meghívót. Ha értesülünk az 
eseményről, akkor Facebook-on értesülünk. Jogos az észrevétel, benne van a szerződésben, de ez egy olyan 
kötelem, ami mögé nincsen szankció állítva. Ha nincsen szankció valami mögé állítva és azt nem teljesíti a 
pályázó, én mit tudok csinálni? Nem tudom büntetni a következő pályázati kiírásnál és nem is tartom helyesnek, 
hogy egy jó programot, azért utáljunk el, mert egy adminisztrátor elfelejtette elküldeni a meghívót. Minden 
pályázótól megkérdezzük, hogy milyen formában kívánja meghirdetni az eseményt. Minden pályázatban benne is 
van. Van aki a Facebook oldalon, plakáton, saját honlapon, szervezetek keresztül, újság, PR cikkek. Ők ezeket 
bejelölik. Nem tudok mit tenni velük, ha nem küldi meg. Jogos az az észrevétel, hogy a 10-ből 7 nem küldi el, de 
3 igen és az a 3 sem jutott el Önökhöz. Nem tudom bevasalni rajtuk, se az elszámolásnál, se a következő 
pályázati bírálatba. 
 
Döme Zsuzsanna: Pontosan ugyanerre akartam még egyszer rámutatni. A Hivatalba büntetése kifejezést 
szeretném idézőjelbe tenni. Hallom, hogy kicsit furán jött ki. A pályázónál van az a lehetőség, hogy elküldi-e ezt 
vagy sem. Mivel nem szankcionáljuk, hogy mi történik, ha nem küldi el, ezért, ha nem küldi el, nem történik 
semmi. Ami megérkezik azt ne csak a nyilvános felültekre rakjuk ki, hanem legyen a konkrét e-mail cím, 
szerintem ez megoldható. Annak is örülök, ha a szervezet már a saját oldalán egyáltalán feltünteti a logónkat. 
Nem tudom, hogy most pl. hány szervezet elbírálásánál hánynál néztétek meg ezt. Ezt rendszeresen nézem és 
jelzek. Van olyan szervezet is, hogy semmiféle elektromos felülete nincsen. Sok ilyen szervezetnek juttattunk 
forrást.  
 
Takács Máriusz: Nem teszem fel azt a költői kérdést, hogy a Hivatal ehhez miért nem tett eddig szankciókat. 
Kell-e határozati javaslatba foglalnunk, hogy ez az értesítés egy olyan feltétel, mely be nem tartása szankciókat 
von maga után. Ez egy fontos dolog, mert úgy költ el az Önkormányzat nagyon régóta nagyon sok pénzt, hogy 
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annak teljesülését blokkokból látjuk vagy jó esetben fotókból. Ha jól emlékszem fotódokumentáció beadása nem 
feltétele ezen pályázatoknak. A teljesülés körül vannak problémák.  
 
Árva Péter (ÜGYREND): Amikor egy előterjesztést megírok, próbálom patikamérlegen a szavakat, hangsúlyokat 
megfelelően eltalálni. Nem tartunk ott, hogy a pályázókat büntessük. Szerintem a saját házunk táján próbáljuk ezt 
a kérdést megfogalmazni és egy év múlva térjünk vissza erre a kérdésre. Szavazzunk az előterjesztésről.  
 
Takács Máriusz: Arra, hogy ellenőrizni tudjuk majd, mindenképpen megoldást kell találnunk a jövőben. Kérem, 
hogy az Árva Péter által megfogalmazott határozati javaslatról szavazzunk most.  
 
KOEN 33/2021. (VII.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy a nyertes pályázatokról 
állítson össze egy naptárt és azt ossza meg a bizottsággal és a lakossággal. Kérjük továbbá a Hivatalt, tegyen 
lépéseket, hogy a bizottság tagjai kerüljenek meghívásra a pályázaton támogatott programokra. 
Határidő: döntést követő 60 nap 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(6 igen, 1 tartózkodás) 
 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
Árva Péter a Bizottság tagja elhagyja az üléstermet.  
 
 
3./ Pályázatok megvalósítási és elszámolási határidejére vonatkozó módosítási kérelmek 

Sz-24/2021.  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

Takács Máriusz: 3 korábbi nyertes pályázó kérte, hogy toljuk ki a határidejüket.  
 
Döme Zsuzsanna: Hangsúlyoznám, hogy az összes olyan szervezet, aki az elmúlt időszakban hasonló 
kérelemmel fordult a Hivatal felé, támogattuk kérelmét. Kérem, hogy a bizottság is támogassa ezeket a 
hosszabbítási kérelmeket.  
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-24/2021. sz. előterjesztés 1. határozati 
javaslatáról. 
 

KOEN 34 /2021. (VII.22.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az 57/2020. (VII.29.) számú 
határozat 1.20. pontja alapján a Holnap Kiadó Kft-vel, 2020. október 7. napján kötött támogatási szerződésben 
szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. augusztus 31. napjára, míg a szakmai beszámoló 
benyújtásának határnapját 2021. szeptember 30. napjára módosítja, egyben felkéri a polgármestert a támogatási 
szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-24/2021. sz. előterjesztés 2. határozati 
javaslatáról. 
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KOEN 35/2021. (VII.22.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az 57/2020. (VII.29.) számú 
határozat 1.21. pontja alapján az IF Vendéglátóipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 2020. november 25. 
napján kötött támogatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. december 31. napjára, 
míg a szakmai beszámoló benyújtásának határnapját 2022. január 31. napjára módosítja, egyben felkéri a 
polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-24/2021. sz. előterjesztés 3. határozati 
javaslatáról. 
 

KOEN 36/2021. (VII.22.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az 57/2020. (VII.29.) számú 
határozat 1.6. pontja alapján a Bartók Néptáncegyesülettel 2020. december 14. napján kötött támogatási 
szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. december 31. napjára, míg a szakmai beszámoló 
benyújtásának határnapját 2022. január 31. napjára módosítja, egyben felkéri a polgármestert a támogatási 
szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, egyhangú) 
 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, az ülést 17.30-
kor bezárom, viszontlátásra. 
 

 
k.m.f. 

 
 Takács Máriusz 
 elnök 
           
Árva Péter 
bizottsági tag 
 
 
 
 
 
Herczeg Renáta 
jegyzőkönyvvezető 

 


