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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 28-án  

14.00 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 (igazoltan távol), 
Dr. Nagy Attiláné tagok. 
 
 

Hivatal részéről: 
Reiner Roland alpolgármester, Dr. Szabolcs Mária aljegyző, Dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna a Jogi Csoport 
munkatársa, Dr. Solt Péter a Városüzemeltetési Iroda irodavezető-helyettese, Nehéz Jenő az Informatikai Iroda 
munkatársa, Koór Henrietta a Szervezési Csoport csoportvezetője, Herczeg Renáta - jegyzőkönyvvezető 
 
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 14.00 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 37/2021. (VII.28.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a kerületi tulajdonú és kezelésű óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása tárgyú 
feladattal (Bp. IX. ker. Fehér holló u. 2-4. sz. alatti Gyermekek Átmeneti Otthona első udvarrész felújítás, rendezés, 
kocsi beálló kialakítás) kapcsolatos költségvetési keret felhasználásáról 

Sz-34/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a kerületi tulajdonú és kezelésű óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása 
tárgyú feladattal (Bp. IX. ker. Fehér holló u. 2-4. sz. alatti Gyermekek Átmeneti Otthona első udvarrész 
felújítás, rendezés, kocsi beálló kialakítás) kapcsolatos költségvetési keret felhasználásáról 

Sz-34/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 
 

 
Dr. Solt Péter: Dr. Solt Péter vagyok a Városüzemeltetési Iroda helyettese. Egy mondatot szeretnék a napirendhez 
mondani, mielőtt a részletes beszélgetés elkezdődik. Elnézést szeretnék kérni, hogy emiatt az egyetlen napirend 
miatt újra üléseznie kell a bizottságnak. Jobban illett volna csinálnunk, pláne úgy, hogy egy héten belül volt egy 
másik ülése a bizottságnak. Elnézést kérek.  
 
Árva Péter: Pont azt a kérdést szerettem volna feltenni, amit megválaszolt. Köszönöm szépen. Az anyagban van 
egy mellékelt levél, ami február 26-i keltezésű. Nem tudom, mennyire nyilvános az, hogy miért bolyong egy ilyen 
fontos levél ennyi ideig. A bocsánatkérést elfogadom, de ha erre kaphatnánk még választ, ami objektív, azt 
megköszönném. Február óta sok idő eltelt. Ha nincsen válasz az is rendben van.  
 
Dr. Solt Péter: Nem mondom, hogy objektív körülmény van. Ezt a Hivatalon belül jobban kellett volna csinálnunk. 
Nem szeretnék részletesebben válaszolni, mert nem feltétlenül a Városüzemeltetési Iroda hibája csak. Csak annyit 
mondanék, hogy nagyon oda fogunk figyelni, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő. 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-34/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 38/2021. (VII.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a kerületi tulajdonú és 
kezelésű Bp. IX. ker. Fehér holló u. 2-4. sz. alatti Gyermekek Átmeneti Otthona első udvarrész felújítása, rendezés, 
kocsibeálló kialakítása tárgyú feladattal kapcsolatos költségvetési keret felhasználását a 4265. számú „Óvodák, 
oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása” elnevezésű költségvetési sor terhére bruttó 6.000.000,- Ft 
keretösszegig, valamint  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról. 
Határidő: 2021. augusztus 30.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, az ülést 14.10-
kor bezárom, viszontlátásra. 

 
k.m.f. 

 
 Takács Máriusz 
 elnök 
           
Árva Péter 
bizottsági tag 
 
 
 
Herczeg Renáta 
jegyzőkönyvvezető 

 


