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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. október 13-án  

15.30 órakor megtartott rendes nyílt üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz, 

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

Hivatal részéről: 
Döme Zsuzsanna alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Dr. Papula 
Lászlóné kulturális referens, Dr. Bodrogai Tibor a Jogi csoport munkatársa, Somlai János kabinetvezető, Koór 
Henrietta csoportvezető, Nehéz Jenő a Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Herczeg Renáta – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak részéről: 
Hagymási Zoltán - Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kerek András – a Ferencvárosi Művelődési 
Központ vezetője. 
 
Takács Máriusz: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság mai ülését. Megállapítom, hogy a bizottság 10 fővel határozatképes, az ülést 15.30 órakor 
megnyitom. A napirendünkre kiosztásra került egy plusz előterjesztés Javaslat az ESZSICB 64/2021. (IX.30.) 
számú valamint a KOEN 55/2021. (IX.30.) számú határozatainak módosítására címmel, melyet felveszünk a 
napirendhez. Ezzel együtt szavazunk a napirendről. 
A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról a plusz kiosztott 
előterjesztéssel együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 58/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére beérkezett pályázat elbírálása 

57/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 
átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban) 

53/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
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3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban) 

54/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő 

 
4./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
(egyfordulóban) 

58/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 

 
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2021. évi József Attila irodalmi 
támogatás pályázatának meghirdetésére 

Sz-97/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
6./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására 

49/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

7./ Javaslat kulturális, egyházi és nemzetiségi pályázati beszámolók elfogadására 
Sz-89/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
8./ Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

Sz-90/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
9./ Javaslat az ESZSICB 64/2021. (IX.30.) számú valamint a KOEN 55/2021. (IX.30.) számú határozatainak 
módosítására 

Sz-109/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére beérkezett pályázat elbírálása 

57/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Dr. Mátyás Ferenc a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Takács Máriusz: Egyetlen pályázó érkezett, a jelenleg is a céget vezető Hagymási Zoltán. Kérdezem Ügyvezető 
Úrtól, hogy szeretné-e, hogy zárt körben történjen a meghallgatás? Rendben, nyilvános üléssel folytatjuk tovább. 
Megkérem, hogy néhány szóban mutassa be pályázatát, illetve, ha van kérdés a pályázóhoz, azt fel lehet tenni. 
 
Hagymási Zoltán: Ha megengedik, kicsit személyesebb lennék. Számítottam erre a kérdésre és idefelé úton, 
gondolkodtam. Átgondoltam, hogy milyen koncepció alapján szeretném felvázolni a gondolataimat. A pályázatból, 
ha elolvasták, nagyjából kiderül az életutam. Kiderül, hogy mióta vagyok Ferencvárosban, mióta dolgozom itt a 
kerületben. Két fontos dolog nincsen benne a pályázatban. Rendszeresen megkapom azt a kérdést, hogy miért 
pont Ferencváros? Miért vagyok itt ilyen régóta és miért dolgozom a kerületért? Ennek beszélnék a pszichológiai 
hátteréről. Általános iskola 2. osztály, testnevelés tagozatra jártam. Voltunk a fiú öltözőben, és bejöttek a kigyúrt, 
nagy fiúk, ők voltak a 6. osztályosok. Két sorba kellett beállni. Az egyik sorba beállt egy kicsit véznább fiú, a 
másikba egy nagyobb darab kigyúrt fiú. A nagyobb darab Honvéd drukker volt, a véznább Fradi drukker volt. El 
kellett dönteni, hogy melyik sorba áll be az ember és attól kap pofont, akinek a sorába beállt. Akkor még nem volt 
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nagyon kötődésem a sport iránt, de a fradista srác véznább volt, így beálltam ebbe a sorba. Ez az az pont, hogy 
én fradista, Ferencváros szurkoló lettem. Később 12 évesen már bérletem volt a Fradi stadionba. Van még egy 
kötődésem: az akkori Hámán Kató úton a kardiológián dolgozott a nagypapám. Gyerekként sokat jártam oda. 
Amikor anno csörgött a telefon, hogy munkatársat keresnek a Ferencvárosi Tv-hez, és megtudtam, hogy ez a 
Ferencvárosi Művelődési Központban van, gyakorlatilag a kardiológia mellett, ahova gyerekként nagyon sokat 
jártam és nagypapám ott dolgozott 30 évig, plusz lelki töltést adott és azonnal igent mondtam az állásajánlatra. 
Ferencváros nekem a minden volt. Tudat, érzés, ahol mindenképpen szeretnék dolgozni és pont egy olyan 
helyen dolgozhatok, ahova nagyon sokat jártam. Gyerekként így kerültem Ferencvárosba. Ez egy mély tudat, 
hogy én itt vagyok. Amikor megkérdezik, hogy miért vagyok itt? Hol máshol, ha nem Ferencvárosban, mindig ezt 
szoktam válaszolni. A pályázatomban nem szerepel nagyon kidolgozva a cég gazdasági helyzete olyan 
szempontból, hogy jelen pillanatban két bejelentett munkavállalója van a cégnek. Az egyik az újság 
főszerkesztője, a másik én lennék. Ezt nagyon problémásnak látom. A koncepcióm szerint ki kellene alakítani egy 
olyan rendszert, hogy idekössünk munkavállalókat. Jelenleg most mindenki alvállalkozó. Az egész szakma olyan, 
hogy 2-3 helyen biztosan dolgoznak egyszerre és igazán nem kötődnek a kerülethez. Ez lehet egy szerkesztő, 
fotós, operatőr. Nagyon fontosnak tartanám, hogy bővítsük az állományt, alkalmazzunk több állandó 
munkatársat. Felmerülhet a kérdés, hogy ezt idáig miért nem tettük meg? Jelenleg anyagi vonzata van. Sokkal 
olcsóbb egy alvállalkozót foglalkoztatni, mintha valakit bejelentünk. Ebből következik egy másik nagy probléma, 
hogy most a szakmában óriási hiány van. Nem lehet embert találni. Mindenképpen fel kellene venni 
munkavállalókat. Ha a pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, szívesen válaszolok. 
 
Takács Máriusz: Mely pozíciók azok, melyekre jó lenne állandó munkatársakat alkalmazni? Abszolút értem, amit 
az Igazgató Úr mond, hogy mi ezzel a probléma. Az emberek így nagyon könnyen mennek el, ha csak egy 
megbízási szerződéssel vannak foglalkoztatva. Nyilván sokkal drágább, ha fizetünk utánuk járulékokat, de sokkal 
biztosabb is egy határozatlan idejű szerződés. Stratégiai szempontból mely szakmák azok, akikre szükség lenne 
és ez hány főt jelent? A pályázatban nagyon tetszett, hogy a fejlesztések között van egy kerületi híroldal 
létrehozása. Nagyon fontos lenne egy ilyen írásos gyűjtőfelület, ahol ez a rengeteg információ, amit itt kering 
körülöttünk a Facebook oldalon, az Önkormányzat honlapján, a tv-ben, az újságban. Ez egy nagyon fontos és jó 
fejlesztés lehet, szimpatikus. Igazgató Úr teljesítménye és múltja alapján is támogatandó jelölt.  
 
Hagymási Zoltán: Az online híroldal kialakítása 2023-ban indulna. Elég távolinak tűnik. Kell erre ennyi idő. 
Ennek ki kell alakítani a struktúráját, a közösséget, aki csinálná, a felületet, a marketing részt. Az online felületnek 
ugyanúgy kell egy főszerkesztőnek lennie. Ami vagy a jelenlegi és választunk, vagy kiírunk rá egy főszerkesztői 
pályázatot. Ezt majd a jövő eldönti. Egy ilyen online tartalomhoz rengeteg dolog van, amit fel kell építeni, ami 
nem tud pár hónapon belül elindulni, ezért is írtam a 2023-as céldátumot. A munkavállalókkal kapcsolatban a 
válaszom két részre bontanám: az újságra és a tv-re. Az újságnál sok, apró újságíró van, sokkal széttagoltabb a 
helyzet. 1-2 fix munkavállalót tudnék elképzelni, akár egy felelős szerkesztővel. Ott indokoltabb a sok 
alvállalkozó. A televíziónál pedig 3-4 munkavállalót tudnék elképzelni. Ott is egy felelős szerkesztő, egy fix 
operatőr, egy fix vágó. Ott nem annyira széttagolt a helyzet.  
 
Deutsch László: Kihasználva az Igazgató Úr jelenlétét kérdezni szeretnék. Köszönöm a beszámolóját 
megkaptam az Aljegyző Asszonyon keresztül. Tud-e Ön arról, hogy Vágvölgyi B. András el van tiltva 5 évre a 
cégvezetéstől? Tud-e Ön arról, hogy olyan szerződést kötött a Polgármester Asszonnyal, amelyben a 
Polgármester Asszony a megbízó, Vágvölgyi B. András megbízottként szerepel és cikkek írására kötelezheti, 
valamint titoktartási fogadalomra kötelezte? Kapott-e erről Ön tájékoztatást vagy bedobták a mélyvízbe, hogy Ön 
„elvigye a balhét” a kellemetlen kérdéseimre?  
 
Hagymási Zoltán: Az, hogy a 9 Magazin főszerkesztője Vágvölgyi B. András el van tiltva, az számomra teljesen 
lényegtelen. Ő nem ügyvezető a cégnél. Nem tölt be olyan funkciót, ahol fontos lenne, hogy mitől van eltiltva. Ha 
pl. az autóvezetéstől van eltiltva számomra az se fontos. Attól még ő azt a feladatot, amit most betölt el tudja 
látni. Nem attól van eltiltva, hogy ő az újság főszerkesztője legyen. Az, hogy korábban milyen szerződése volt 
neki, nekem erről nincsen információm és számomra nem is annyira fontos. Számomra az a fontos, hogy most a 
Ferencvárosi Média Nonprofit Kft-ben milyen szerződése van. 
 
Deutsch László: Meg lehet-e csinálni olvasva Vágvölgyi B. András és az alvállalkozók szerződését? Van-e 
ráhatása arra, hogy innentől kezdve az újságírók a fleck - az írás mértékegysége – nagysága és tartalmi 
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minősége után legyen fizetve és nem Vágvölgyi B. András személyes meggyőződése alapján? Meg tudja-e 
akadályozni a felháborító, önkormányzati képviselők elleni támadások folytatódását? 
 
Hagymási Zoltán: Nem érzem azt, hogy óriási, felháborító támadások lennének az újság részéről. A másik 
kérdésére válaszolva: jelenleg az újságnál mindenkinek 2021. december 31-ig szóló szerződése van. Az a 
szerződés kiköti, hogy a fizetés összegét a Főszerkesztő Úr dönti el egy bizonyos kereten belül. Nem úgy kell 
elképzelni, hogy milliós nagyságrendet tud fizetni és teljesítést fizetni. Van egy fix, előre megszabott keret erre. 
Sőt arra is keret van, hogy az év végéig mi az az összeg, amit elkölthet az az alvállalkozás az újságnál. A jövő 
évi szerződéseken lehet módosítani, korrigálni, hogy az összeget nem a főszerkesztő dönti el, hanem akár 
karakterszám alapján menjen a kifizetés az újságnál. 
 
Deutsch László: Kielégített Igazgató Úr válasza. A további mondanivalóm a bizottság részére tartalékolom, 
ugyanezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Érdekes bejelentéseim lesznek.  
 
Takács Máriusz: Folytassa nyugodtan Képviselő Úr, nincsen más bejelentkező.  
 
Deutsch László: Nem tudom, hogy örömmel-e vagy sajnálattal jelentem, hogy a 9-es nevű förmedvény új 
számának a borítólapján nem lesz rajta jogutód. Kaptam egy értesítést a Jegyzői Kamarától, hogy ez többet nem 
fordul elő. Tehát, amiben támadtam a vezetést, igazam volt sajnos. Innentől kezdve lépjünk tovább. A következő 
kérdéseim: miért nem folytatott az új lap közbeszerzést? Ez nálam a költségvetési csalás fogalmát kimeríti. Meg 
kell dicsérnem Árva Pétert, aki kioktatott a képviselő-testületi ülésen, hogy nem ez a napirendi pont. Valóban nem 
ez, csak egyről feledkezett meg. Úgy hozták létre az újságot és a médiacéget, hogy pandémia volt. A Képviselő-
testületnek beleszólása nem volt. Ha jól emlékszem a Kormányoldal 10 aláírással felkérte a bizottságot, hogy ne 
nevezzen ki főszerkesztőt, ez a Képviselő-testület dolga. Nem csalódtam, Árva Péter aláírása is rajta volt. Mikor 
vegyem a számra a gondolataimat? Most jutottunk el odáig, hogy elmondhattam, hogy olyan újságszerű nem 
tudom mivel kötött szerződést a médiacég, mintha bármelyik honlapjával kötött volna szerződést. Vezetésünk, a 
Jegyző Asszony és a Polgármester Asszony megint a legpitibb megoldást választotta: az Igazgató Úr nyakába 
„akasztotta” a választ, miközben biztos voltam benne, hogy a bizalmas dolgokat nem tudja. Azokat az 
információkat, amiket elmondtam a képviselő-testületi ülésen, nem ismeri. Szeretném felhívni az itt lévő 
képviselők figyelmét: 2004-ben a VI. kerületben az MSZP-SZDSZ Frakciót az ottani polgármesterrel és a 
jegyzővel együtt az Ügyészség vád alá helyezte, mert hoztak egy döntést az Andrássy úti villák ügyében. Ezek 
az emberek soha többet a közéletben nem fordultak elő. Ezzel szeretném felhívni az ott lévők figyelmét, hogy 
minden egyes döntésünkért felelősséget kell vállalni. Ha egy ellenzéki képviselő - mert így vagyok elkönyvelve – 
figyelmezteti a kormányoldalt, hogy milyen figyelmetlenségek vannak. Figyeljenek oda, ne egyből nekiessenek, 
leszavazzák. Innen üzenem Árva Péternek, hogy fék, nem autóról beszélek, az ellensúlyok, ez a demokrácia 
lényege, ez az ellenzék. Legközelebb uralkodjon magán, gondolkozzon el és ne ossza az észt egy zöldfülű 
képviselő egy olyannak, aki kicsit többet tud, több tapasztalattal rendelkezik. 
 
Takács Máriusz: Ezek szerint az derült ki, hogy a jelenlegi lap nem jogutódja az előzőnek, ha jól értettem ez a 
jegyzői állásfoglalás történt. Volt egy ilyen kérdés, hogy mi itt a jogviszony. Köszönjük ezt az információt, bár nem 
tudom, hogy technikai értelemben ezzel mit tudunk kezdeni. A közbeszerzésre vonatkozó kérdésre én nem tudok 
reagálni kompetencia híján. Van a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, ahol jobban tudnának erre válaszolni. 
De van egy hivatali részünk is, ami ezzel foglalkozik. Ha van egy ilyen valódi kérdés erre, akkor ők fognak tudni 
válaszolni.  
 
Deutsch László: Nem arról van szó, hogy bárkit felelőssé tennék. Nem kaptunk elég információt. Úgy kellett 
utána menni, úgy kellett mindenkiből kihúzni. Senkit nem akarok felelőssé tenni, csak arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy oda lehet egy olyan képviselőtárs mondandójára figyelni, aki kicsit utánajárt és „megkaparta” a 
témát. Nem egyből nekimenni, hogy melyik oldalon van. Az utolsó bizottsági ülésen azt szerettem volna elérni, 
hogy vegyük le napirendről és felhívom a figyelmét a bizottságnak, hogy a média konszernünk gyakorlatilag jó 
pár napig vezető nélkül működött, ezért kérdeztem rá Baranyi Krisztinára, hogy miért nem augusztusba írtuk ki a 
pályázatot? Hebegett-habogott, azt se tudja hol lakik a jó isten. Ez is törvénytelen. Ez megint a Jegyző Asszony 
dolga, hogy felhívja a munkáltatója figyelmét, hogy kinek, mikor jár le a szerződése és akkor nem kell kapkodni, 
ezért kritizáltam a Jegyző Asszonyt az ismert szavaimmal. Önök megkapták, válaszolt a jegyző, megpróbált 
betartani, megfenyegetett, kérésemet nem teljesítette, a maga módján bosszút állt, de ezt holnap a képviselő-
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testületi ülésen elő fogom adni. Segítséget fogok kérni a képviselőtársaimtól, hiszen öreg vagyok, kicsi vagyok, 
magányos vagyok, szeretetre és megértésre vágyom. 
 
Takács Máriusz: És tapasztalt, ahogyan azt az előbb emlegette. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk 
az 57/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
KOEN 59/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
57/2021. számú – „A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére beérkezett pályázat 
elbírálása” című – előterjesztést.  
Határidő: 2021. október 14.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 
gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban) 

53/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 

Dr. Mátyás Ferenc: A tegnapi napon a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén már 
elhangzott, hogy az 5 munkanap helyett 10 munkanap legyen. Ezt a módosítást befogadtam. Ezen a bizottsági 
ülésen én terjesztem ezt elő és fogadom be. A kérdésem Aljegyző Úr felé, hogy a képviselő-testületi ülésen 
holnap már ez lesz a szöveg, vagy ugyanúgy ezeket el kell mondani? Ugyanígy, mint most el kell táncolni, 
rendben. Ez egy olyan történet, amiről már 1,5 éve beszélünk. Az nem jó dolog, hogy a Képviselő-testület által 
hozott határozatokat kifejezetten csak a jegyzőkönyvekből lehet előkeresni, azok nem kereshetőek. Vannak olyan 
határozatok, pl. Jancsó Andrea fakataszteres határozata, amiről elmondhatjuk azt, hogy 2 év után elindult benne 
valami. Az ráadásul a napirendi pontok között sem volt. Az alakuló ülésen volt még a sürgősségi indítvány, 
amivel bemehetett a határozati javaslat, mely csak a jegyzőkönyvből érhető el. Több, mint 1 éve beszéljük 
Jegyző Asszonnyal, hogy ezen változtatni kell. Nálam most szakadt el a cérna, amikor úgy voltam vele, hogyha a 
kérés önmagában nem elég, akkor alkossunk róla rendeletet és egészítsük ki vele, bár nagyon evidens az 
átláthatósági rendeletünk. Ha rendeletben van, bízom benne, hogy talán - bár az e-rolleres történet nem ezt 
mutatja – megvalósul és betartásra kerül. 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 53/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 60/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
53/2021. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és 
gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – 
előterjesztést.  
Határidő: 2021. október 14.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

  (8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban) 

54/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő 
 

Árva Péter: A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
ülésén már részletesen kifejtettem álláspontom és közvetítettem azt a Fidesz Frakció felé. Az SZMSZ egy 
komplex szabályrendszer sok összefüggéssel. Egy ilyen apró módosítást, ha beleteszünk, sok következményt, 
rendezetlenséget von maga után. Arra már most is van szabály az SZMSZ-ben, hogyha határozatképtelenné 
válik a képviselő-testületi ülés, akkor a következő napon pénteken kellene folytatni. Az a javaslatom, hogy az 
elnapolás ne a következő hétre történjen meg, hanem, akár a következő napra. Ha az előterjesztő továbbra is 
ragaszkodik a következő héthez, akkor konkretizálni kellene, hogy melyik napon. Én úgy értem, hogy a következő 
hét csütörtökére, de ez a szövegből nem volt világos és egyértelmű. Jobban örülnék, ha a pénteki napon 
folytatódna az ülés. Tisztázni kellene még olyan részletkérdéseket, hogy az előző ülés folytatása milyen 
képviselő-testületi ülésnek minősül. Nem tudom, hogy ez egy külön jogi kategória-e. Szerencsére itt van Aljegyző 
Úr, az előterjesztőnek tud majd segíteni a pontosításban. Egyértelművé kellene tenni, hogy a folytatott ülés 
napirend előtti hozzászólásokkal kezdődik-e vagy sem. Ezek fontos technikai részletszabályok, melyek jelenleg 
nem tisztázottak. Magánvéleményem az, hogy az előterjesztést a pontosítások után fogom tudni támogatni, jelen 
formájában a szavazáskor tartózkodni fogok. 
 
Deutsch László a Bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Takács Máriusz: A Demokrata Frakció álláspontja az előterjesztéssel az, hogy jelen formájában a képviselő 
testületi ülést 8 óra 20 percre maximalizálná. Azt gondoljuk, hogy ez nem praktikus, nem célszerű és nem 
támogatandó előterjesztés. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 54/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 61/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
54/2021. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.” 

(3 igen, 3 nem, 4 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról (egyfordulóban) 

58/2021. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő 
 

Deutsch László a Bizottság tagja bejött az ülésterembe. 
 
Árva Péter a Bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: A rendeletmódosításra alapvetően azért van szükség, hogy jogszerűen ki tudjuk írni a 
pályázatot. Volt a végrehajtási oldalról egy kisebb csúszás a nyáron. A határidőbe nem fértünk volna bele: ott volt 
az, hogy a hatályba lépéstől számított 60 napon belül ki kell írni a pályázatot. Ehhez volt megadva két dátum, 
hogy mettől-meddig tartó időstartamban fizetünk először. Ezt az időtartamot mindenképpen módosítani kellett 
volna. Szélesebb körben ismertté vált a rendelet, érkeztek be észrevételek a rendelethez. 1-2 észrevétel 
indokolással ellátva megszívlelendő volt, ezeket építettük be a rendeletbe. Nagyon fontos újdonság: az életkor 
eltörlése. Nem kell 40 év alattinak lennie a pályázónak, hanem ez a kategória szélesre nyílik. Jöttek olyan 
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észrevételek, hogy pl. gyerekvállalás után valaki később tud elindulni a pályán, vagy idősebb korban kezd el írni, 
azoknak is legyen lehetősége pályázni. Maximalizáltuk azt, hogy mennyi kereskedelmi forgalomba került kötete 
van. Ezzel az biztosítható, hogy az életkortól független tehetséges alkotókat díjazzuk és ne annak adjuk a 
támogatást, aki már befutott, sikeres író és van 3-4-5 megjelent munkája. 
 
Takács Máriusz: A rendeletünk jó szakmai irányba fejlődik tovább az előterjesztéssel. Kérdés, észrevétel nincs. 
Kérem, szavazzunk az 58/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
KOEN 62/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
58/2021. számú – „Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.  
Határidő: 2021. október 14.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2021. évi József Attila irodalmi 
támogatás pályázatának meghirdetésére 

Sz-97/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Árva Péter a Bizottság tagja bejött az ülésterembe. 
 
Takács Máriusz: A szakmai zsűri hány támogatottat fog tudni díjazni?  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Maximum hármat. 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-97/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 63/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3973. számú „Irodalmi pályázat” költségvetési sorában elkülönített 
keretösszeg terhére pályázatot ír ki a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás tárgyban, amennyiben 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Ferencvárosi 
József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. 
(…) önkormányzati rendeletét. 
Határidő:2021. október 13. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
2./ jóváhagyja az Sz-97/2021. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 
formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy – amennyiben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 
27/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletét – 
gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2021. október. 19.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
3./ a pályázatok a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását megelőzően, 
a beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a KOEN 
bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket választja: 



 
 

8 
 

1. Závada Pál 
2. Szabó T. Anna 
3. Sztarenki Pál 
4. Fehér Renátó 
5. Várhegyi András  
 
A szakmai zsűri tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2021. október 13. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

(8 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására 

49/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 49/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 64/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
49/2021. számú – „Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására” című – előterjesztést.  
Határidő: 2021. október 14.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Javaslat kulturális, egyházi és nemzetiségi pályázati beszámolók elfogadására 

Sz-89/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A Civil Művek Közművelődési Egyesület azért nem tudott elszámolni még, mert nem tudták 
elkölteni a nekik megítélt pénzösszeget.  
 
Döme Zsuzsanna: Minden olyan pályázó, aki határidő hosszabbítást kért, megkapták.  
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-89/2021. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
 
KOEN 65/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 58/2020. (VII. 29.) számú határozat 1. pontja alapján 
támogatásban részesített egyházi jogi személyek és egyházi szervezet beszámolóját. 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 
2020. évi 

felhasznált 
támogatási összeg 

(Ft) 
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1. Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia  800.000,- Ft 

2. Örökimádás Templomigazgatóság 700.000,- Ft 

3. Ferencvárosi Kolping Család 200.000,- Ft 

 
Határidő: 2021. október 13. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII. 29.) számú határozat 1. pontja alapján 
támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek, magánszemélyek beszámolóját. 
 
 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2020. évi 
felhasznált 
támogatási 

összeg 
(Ft) 

1. Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia 250.000,- Ft 

2. Petronelli Színházművészeti Bt. 150.000,- Ft 

3. Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület 200.000,- Ft 

4. Magyar Plakát Társaság Egyesület 700.000,- Ft 

 
Határidő: 2021. október 13. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 80/2020. (IX.9.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban 
részesített kulturális tevékenység támogatására az ASZÓDI-lakótelepen pályázatán nyertes szervezet 
beszámolóját. 

kulturális tevékenység támogatására az ASZÓDI-lakótelepen pályázatán nyertes 
szervezetek  

 
2020. évi felhasznált 
támogatási összeg 

(Ft) 
 

1. Civil Művek Közművelődési Egyesület  0,- Ft 

 
Határidő: 2021. október 13. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
4./ 2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 59/2020. (VII. 29.) számú határozat 1. pontja alapján 
támogatásban részesített helyi nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját. 

 
Helyi nemzetiségi önkormányzat 

2020. évi felhasznált támogatási 
összeg (Ft) 

1. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 510 000.- 

2. Román Nemzetiségi Önkormányzat 500 000.- 

3. Görög Nemzetiségi Önkormányzat 500 000.- 

4. Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 500 000.- 
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5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 000 000.- 

 
Határidő: 2021. október 13. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 (11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
8./ Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 

Sz-90/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: A nekik megítélt összeget más határidővel és más cél megjelölésével szeretnék felhasználni a 
továbbiakban is. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérem, szavazzunk az Sz-90/2021. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról. 
 
KOEN 66/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Ferencvárosi helyi 
nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi tevékenységének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes 
Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat pályázatában szereplő program „Mihai Eminescu román költő 
születésének 172. évfordulójára szervezett zenés irodalmi est” programra történő módosításához, valamint a 
támogatási összeg felhasználási határidejének 2022. január 15. napjára, a támogatási összeg elszámolási 
határidejének 2022. február 15. napjára történő módosításához és felkéri polgármester asszonyt, hogy 
gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat az ESZSICB 64/2021. (IX.30.) számú valamint a KOEN 55/2021. (IX.30.) számú határozatainak 
módosítására 

Sz-109/2021. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Döme Zsuzsanna: Amennyiben támogatják az előterjesztést, hogy még egy kis időt kaphassanak a pályázók, 
szeretném kérni a képviselőket, hogy osszák meg, reklámozzák és vigyék a hírét ennek a lehetőségnek a saját 
kapcsolati hálójukon belül is.  
 
Takács Máriusz: Erre kérem én is a bizottság minden tagját. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérem, szavazzunk 
az Sz-109/2021. sz. előterjesztés „határozati javaslatáról. 
 
KOEN 67/2021. (X.13.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az 55/2021. (IX.30). számú határozat 
1. pontjával elfogadott pályázati felhívásban a pályázat benyújtási határidejét 2021. november 2. napjáig 
meghosszabbítja, valamint felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított pályázati felhívás helyben 
szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.) 
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Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, az ülést 16.15 
kor bezárom.  

k.m.f. 
 
 Takács Máriusz 
 elnök  
   
    
Árva Péter 
bizottsági tag 
 
 
Herczeg Renáta 
jegyzőkönyvvezető 

 


