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Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
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Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Eörsi László az 1956-os Intézet volt kutatója kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzatához (továbbiakban: Önkormányzat.). 

 

A kérelemben leírtak szerint „Eörsi László: A megtorlás legfőbb áldozatai 1956-1961” c. kötet 

kiadása vonatkozásában kéri az Önkormányzat segítségét. A kötetet a forradalom 65. évfordulója 

alkalmából kívánja megjelentetni. 

 

Eörsi László a témában kéttucatnyi tudományos könyvet jelentetett meg. A megjelentetni kívánt 

kötetben kiemelten szerepel a ferencvárosi ellenállás története. 

 

A fenti támogatásokhoz szükséges fedezet rendelkezésre áll az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és 

Nemzetiségi feladatok” költségvetési során, míg a Kérelmező elmondása és kérése szerint amennyiben 

a Tisztelt Bizottság döntése szerint a kérelem támogatásban részesül, úgy a vonatkozó támogatási 

szerződést a Boreász Bt.-vel (ügyvezető: Eörsi László, tevékenységi kör: alkotóművészet, 

társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés) kerülne megkötésre. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 

 

Budapest, 2021. szeptember 28. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

Melléklet: Eörsi László kérelme 

„A” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. 

(III.8.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési sorának terhére …… Ft támogatást nyújt az Sz-…/2021. számú előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező kérelemben meghatározott „Eörsi László: A megtorlás legfőbb áldozatai 1956-

1961” című kötet megjelentetésére a Boreász Bt. részére, és felkéri Polgármester Asszonyt a 

támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: Döntés követő 30. nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

„B” 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem támogatja Eörsi László kérelmét, az „Eörsi László: A 

megtorlás legfőbb áldozatai 1956-1961” című kötet megjelentetésére. 

 

Határidő: 2021. szeptember 28. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 



Melléklet: 

 

 

BARANYI KRISZTINA POLGÁRMESTERNEK 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

  

A forradalom 65. évfordulójára elkészül az új kötetem A megtorlás legfőbb 

áldozatai 1956-1961 címmel. A kiadvány mintegy 500 oldalas lesz, 

fényképekkel. 

A kiadványban az IX. kerület is története kiemelten szerepel, a ferencvárosi 

ellenállás egész országban köztudott. 

Tudom, hogy az önkormányzatok nehéz helyzetbe sodródtak, megköszönném, 

ha – akár csekély összeggel – támogatnák a kötet megjelenését. 

 

Tisztelettel: 

Eörsi László, a volt 1956-os Intézet kutatója, kéttucat 1956-os témájú 

tudományos kötet szerzője 
 


