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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 2022. február 16-án  

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

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz, 

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

Hivatal részéről: 
Reiner Roland alpolgármester, Döme Zsuzsanna alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre 
irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Hajdú Erika csoportvezető, Dr. Papula Lászlóné kulturális 
referens, Dr. Szathmáryné Dr. Alföldi Marianna a Jogi csoport munkatársa, Romhányi Ildikó irodavezető, 
Petrovitsné Fehér Judit irodavezető-helyettes, Nehéz Jenő az Informatikai Csoport munkatársa, Herczeg Renáta 
– jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak részéről: 
Hagymási Zoltán - Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kerek András – a Ferencvárosi Művelődési 
Központ vezetője, Torzsa Sándor – 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 15.30 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 17/2022.(II.16.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló) 

6/6-8/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. 
nevelési évre 

27/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési 
intézmények (óvodák) felvételi körzetének módosítására 

48/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

4./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására 
51/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
5./ Javaslat kulturális és egyházi pályázati beszámolók elfogadására 

Sz-60/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
6./ Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tervezett ünnepi megemlékezés 

Sz-61/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. 
forduló) 

6/6-8/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Torzsa Sándor: Vannak bizottságok, akik kifejezetten örülnek a módosításnak, és vannak olyanok, akiktől kicsit 
türelmet kérünk ezzel a módosító javaslattal. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén Kállay Gáborné által 
elhangzott az, hogy elveszünk nagy pénzeket a kultúrától és ez nem túl szerencsés. Ott is elmondtam és ezt 
szeretném megerősíteni, amit a költségvetési vitában az előző képviselő-testületi ülésen is elmondtunk, hogy mi 
arra teszünk javaslatot, hogy vannak a költségvetésben különböző folyókiadású költségvetési sorok, amik azt 
jelentik, hogy az év során szépen fogy le róluk a pénz. Azokra a költségvetési sorokra, ami az évre teljes összeg 
szükséges, az a zárszámadáskor kerüljön beállításra. Ilyenek maradtak a javaslatunkban, ezek a kulturális 
javaslatok. Azt javasoljuk, hogy a különböző fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások kerüljenek be az év elején és a 
költségvetés elfogadásakor csak annyi pénzt állítsunk be amennyi a zárszámadásig szükséges, amennyi 
rendezvény addig várható. Utána a zárszámadáskor a kulturális kiadásokra szánt pénzek kerüljenek 
visszaállításra. Ugyanez igaz a Ferencvárosi Művelődési Központnál a 20 millió forintra is. Az is zárszámadáskor 
kerüljön be és a fejlesztésekkel kapcsolatos kiadások induljanak el. Minél több dolgot meg tudjunk valósítani. 
Ebben kérem a bizottság türelmét és azt is, hogy legyenek kedvesek támogatni a költségvetési módosító 
javaslatunkat. 
 
Dr. Mátyás Ferenc a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Döme Zsuzsanna: Ha jól hallom részben pont arra válaszolt Képviselő Úr, amire én is rá akartam kérdezni, a 
kulturális sorok megnyírbálásával kapcsolatosan. A módosító javaslat 6. pontja a részvételi költségvetés vagy 
nevezhetjük sokféleképpen, de mindenesetre a lakosok saját ötleteire 10 millió forintos elkülönítéséhez 
kapcsolódik ez a módosító. Hangsúlyoznám, hogy valahol erre 200 millió forintos, valahol 80 millió forintos 
keretet szánnak rá az Önkormányzatok. Ez a 10 millió forint legalább van és el tudjuk ezt kezdeni. Decemberben 
volt erről egy tájékoztató is, hogy milyen rendszerben, milyen módon folyna a részvételi költségvetés. Már csak 
arra vár, hogy a költségvetésbe bekerüljön, és el tud indulni. Nem értem pontosan, hogy a felhasználási jogot a 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe ruházza át a módosítás, ez pontosan mit jelent? Hiszen itt 
pont arról van szó, hogy a részvételi költségvetés a lakosság ötletei. Ha ebből is politikai költségvetést csinálunk, 
az kicsit furcsa. Két mondatban összefoglalnám: azon túl, hogy a 10 millió forint elkülönítésre kerül, további 
politikai döntések vagy pályázatok nincsenek. Bejönnek a javaslatok, a Hivatal megfelelő irodái technikailag, 
megvalósíthatóságilag megvizsgálják, hogy reális ötlet-e. Utána a lakosság szavazására bocsájtják az ötleteket 
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összegtől függő szavazatszámokkal, ilyen arányos módon és megvalósításra kerülnek. Ennek a tükrében nem 
pontosan értem, hogy milyen felhasználási jog kerülne a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe?  
 
Torzsa Sándor: Ezen most kicsit meg vagyok lepődve, hogy Alpolgármester Asszony meg van lepődve. Ez egy 
új költségvetési sor, ilyen előtte nem volt. Szokás, hogyha egy új költségvetési sor bekerül a költségvetésbe, vagy 
új intézményesülés lesz, akkor ezt valamelyik hatáskörébe, fennhatóságába tesszük. Ezzel kapcsolatosan, ha jól 
sejtem, bár nem tudom, de kellenek döntések. Az Önkormányzatba általában kellenek döntések, ha 
pénzfelhasználásról van szó és szeretnénk, hogyha ez a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsághoz kerülne. Ki 
kell írni ezt a részvételi költségvetést, sokfajta részvételi költségvetéses program van. Nem tudjuk azt, hogy 
milyen elképzelések vannak. Egyenlőre csak annyit tudunk erről, hogy van egy 10 millió forintos szándék, amit 
szeretne elkölteni a városvezetés. De ezzel kapcsolatosan lesz egy előterjesztés és ki lesz jelölve egy bizottság, 
amelyik az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalja, megvitatja, majd elindítja ezt a folyamatot. Ezt egy 
technikai jellegű történetnek gondolom. Kicsit meg is lep engem Alpolgármester Asszony felvetése. 
 
Döme Zsuzsanna: Úgy tudom, hogy decemberben – nem tudom, hogy ott volt-e Képviselő Úr – a jelenlévő 
képviselők közül biztosan sokan találkoztak már azzal, amit én két mondatban összefoglaltam, hogy milyen lenne 
a részvételi költségvetés lebonyolítása, vagy hogyan történne ez. Nem egy pályázatot írna ki erre az 
Önkormányzat, hanem a ferencvárosi lakosság, egy regisztráció után adná be az ötleteket. Nagyon szívesen 
még egyszer elmondom. Ennek a tükrében egy döntés van: szán-e erre a költségvetésből 10 millió forintot 
Ferencváros vagy sem? Utána ez hivatali úton indul el. Ezek szerint nem volt teljesen világos az, hogy milyen 
rendszerben indulna el ez a folyamat.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Szerintem nagyon világos a rendszer. Menjünk le a basic szintre, hátha segít. Van egy 
elkülönített összeg, jönnek be észrevételek. Ezek közül lesz olyan, amire azt mondjuk, hogy erre a 10 millió 
forintból költünk. Ott van egy döntés. Az egy döntés lesz, hogy beérkezik x ötlet és abból melyiket válasszuk. Ott 
történik meg a költségvetési soron lévő összeg felhasználása. Ez az, amihez a döntést Torzsa Sándor a 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsághoz rendeli.  
 
Döme Zsuzsanna: Világos, hogy mi a félreértés.  
 
Torzsa Sándor: Lehet, hogy félreértésben vagyunk. Ami előttünk járt anyag, akkor Alpolgármester Asszony 
sajnálatos módon nem tudott köztünk lenni, mert autóbalesete volt, nem látta, hogy milyen minőségű anyag került 
be elénk. Egy fejléc nélküli, kiosztott, napirenden sem lévő tájékoztató anyag. Mi ezt önkormányzati döntésnek 
minősíteni nem tudtuk. Mi azért bátorkodtuk a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsághoz tenni, mert az Ön 
kolléganője a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé hozta a levelet. Ezt inkább így tudom értelmezni. Az 
Önkormányzat úgy működik, hogy vannak előterjesztések, amelyekről határozatokat kell hoznunk és döntenünk 
kell. Az ennek a kritériumnak nehezen volt megfeleltethető, ezért próbáljuk mi képviselők a szerény 
lehetőségeinkkel ezt a folyamatot tenni valahova, amit támogatunk. Bátorítjuk Alpolgármester Asszonyt, hogy 
ezzel kapcsolatosan jöjjön egy előterjesztés és végre elindulhasson ez a nagyszerű kezdeményezés. Ne legyen 
ennek problematikája, hogy miért nem jött be most sem a Képviselő-testület elé ez az előterjesztés. Mi kijelöltük 
azt a bizottságot, amelyik szívesen foglalkozna ezzel, megvitatná a kérdéseket. Ez egy motorja lenne ennek a 
nagyszerű projektnek. Már áll egy ideje. Alpolgármester Úr tudja, mert amikor nem volt itt mi sokszor kértük, hogy 
ezzel kapcsolatosan legyen egy előterjesztés. Mi ezt csak várjuk, várjuk, várjuk, pedig olyan jó lenne, ha már 
elindulna.  
 
Döme Zsuzsanna: Csak, hogy tényleg tisztázzuk és, hogy mi szerintem a félreértés. A részvételi költségvetés az 
a 10 millió forint, amit a kerület költségvetéséből a lakosság dönt el, nem pedig a politikai bizottságok. Ezt nem 
értem. A megfelelő irodák dolgozták ki a folyamatot. Nem pályázatról, kiírásról beszélünk, hanem folyamatról. Ez 
egy teljesen hivatali menet. Nincsen plusz döntés, nem dönt róla pluszban a polgármester. Ha megfelel a 
kritériumoknak és adott lakossági szavazattal rendelkezik az ötlet, akkor az megvalósításra kerül úgy, ahogyan a 
hivatali tematikának ez megfelel. Ezért tettem fel a pontosító kérdést. Dr. Mátyás Ferenc válaszából azt is 
éreztem, hogy bizottsági ellenőrzés alá próbáljuk vonni. Ez teljesen normális, én is így gondolom, a költségvetés 
minden egyes részéről így döntünk, de pontosan ez az egy az, ami kilóg ebből. Politikai költségvetés az összes 
többi pénz. Ez hogyan lesz részvételi költségvetés, ha a politika dönt majd arról, hogy melyiket valósítja meg. Az 
adott évben a költségkeret ad egy határt, hogy mit tud megcsinálni az Önkormányzat. Nincsen további politikai 



 
 

4 
 

döntés beépítve. Ez a lényege a részvételi költségvetéseknek, szemben a kerület egész többi költségvetésére 
szánt összegekről. Amelyekről természetesen a politika, a Képviselő-testület, a bizottságok döntenek. Értem, 
hogy eltérő álláspontok vannak ezzel kapcsolatban.  
 
Árva Péter: Az egyértelmű, hogy a pénz elköltéséért a Képviselő-testület a felelős. Odaadhatjuk a Hivatalnak és 
meg is szavazhatjuk az ötleteket. Még emlékszem arra, amikor a Megyeri hidat elneveztük Stephen Colbert 
hídnak, mert volt róla egy szavazás és megnyerte az amerikai humorista ezt a híd pályázatot, nem tudom, hogy 
emlékeztek-e rá. Nem tehetjük meg azt, hogy kitalálunk egy briliáns folyamatot, amit nem felügyelünk, pláne az 
első években és nem teszünk bele politikusi döntéseket, mert ez a mi felelősségünk. Az, hogy a folyamat 
bizonyos pontjain a képviselők vagy a bizottság döntése legyen, az kötelező. Egyetértek képviselőtársaimmal. 
Abban nem vagyok meggyőződve, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a megfelelő bizottság. A 
tapasztalat az, hogy az ilyen jellegű közösségi költségvetések 90%-a városfejlesztési ügy lesz, köztisztaság, stb. 
Nem akarom ezt megváltoztatni, ígérem, hogy ezt a folyamatot végig fogom kísérni, és a tapasztalatok alapján 
lehet ezt a folyamatot a későbbiekben javítani. Kérem, gondolkodjunk ezen, vagy maradjon meg a fejünkben, 
hogy általában az ilyen jellegű pályázatok eredménye városfejlesztési dolog lesz.  
 
Torzsa Sándor: Nagyon örülök a vitának, mert sokkal többet tudtam meg a részvételi költségvetésről, mint eddig. 
Megkönnyíteni a közös munkánkat és a bizottság közös munkáját Alpolgármester Asszony, hogyha ezt behozná 
egy előterjesztésben. Teljesen rendben volt, amit elmondott. Még egyszer mondom, mivel ezek nem jártak 
előttünk, nem volt ezekről semmiféle döntés, ne várja el tőlünk, hogy ezeket mi tudhatjuk, amikor nem tudhatjuk, 
hiszen nem ezekről született döntés. Abban a pillanatban teljesen jogos, amit elmond, hogy hogyan fog működni, 
amint a Képviselő-testület megnyomta ezekre az igen, nem vagy a tartózkodó gombot. Addig nem tudhatom, 
hogy ezt szeretné. Köszönöm szépen, hogy most itt ebben a vitában elárulta nekünk. Érdeklődéssel hallgatnám a 
további részleteket is, csak sokkal praktikusabb lenne, hogyha ezt a helyére helyeznénk. Most betettük egy 
bizottságba, bízom benne, hogy lesz ezzel kapcsolatosan előterjesztés. Ott azt elolvassuk, átbeszéljük, 
szavazunk róla és el fog indulni ez a remek kezdeményezés. Nem értem, hogy mi a probléma. Gondolkozok 
ezen, de nem értem. Segítséget kérek Alpolgármester Asszonytól, mert tényleg nem értem.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Ha jól értem Alpolgármester Asszony érvelését, akkor például az irodalmi támogatás 
pályázatával kapcsolatosan egy politikai döntés született, nem? Az egy politikai döntés volt, és nem szakmai, 
hiszen bizottsági döntés volt a végén, ami jóváhagyta a szakmai bizottság döntését. A maga logikája szerint 
akkor itt az történt. A nem politikai döntés az, amikor jóváhagyjuk a szakmai bizottság döntését úgy, hogy 
egyébként a szakmai bizottság munkájában nem vesz részt politikai elem, mint például Alpolgármester Asszony, 
ahogyan részt vett korábban benne. 
 
Döme Zsuzsanna: Valóban rövidre zárva: teljesen másról beszélünk. Az irodalmi pályázat kiírásáról a politika 
döntött, kijelölt egy szakmai bizottságot, majd ennek a döntését jóváhagyta a bizottság, vagy megtörténhetett 
volna, hogy nem hagyja jóvá. Itt a Hivatal véleményezéséről beszélünk. Amikor a Hivatal azt mondja egy padra, 
hogy az nem rakható ki oda, akkor arról fogunk dönteni, hogy a Hivatal alaposan megvizsgálta-e, hogy 
odarakható-e a pad vagy sem. Mint részvételi költségvetés és politikai költségvetés vitattam, erre vonatkoztak a 
kérdéseim. Még egyszer szívesen elküldöm azt a novemberi tájékoztatót, várom az ezzel kapcsolatos 
módosításokra vonatkozó konkrét javaslatokat és úgy fog elindulni ez a folyamat. Azt hangsúlyoznám, hogy egy 
részvételi költségvetésnél nagyon fontos, hogy a lakosság döntése már ne legyen felülbírálva. A Hivatal az, aki 
véleményezi az ötletek megvalósíthatóságát.  
 
Takács Máriusz: Értelmezném azt ami elhangzott. Úgy értelmezem az előterjesztői szándékot, hogy a részvételi 
költségvetés működési mechanizmusáról szeretnénk dönteni, hogy az hogyan lesz, erről szeretnénk egy 
előterjesztést. A bizottság kedvéért tisztáztam. A vitából nekem nem tűnik úgy, hogy a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottság bele kívánna majd a részvételi költségvetés támogatott projektjeibe szólni. Kicsit 
elmentünk egy felesleges vitába. Tudjuk, hogy mi az, hogy közösségi költségvetés, valamennyi kormányzó párt 
programjában ez szerepelt, nem is ragozom tovább ezt a témát. Kérem, szavazzunk a 6/8/2022. sz. előterjesztés 
módosító határozati javaslatáról. 
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KOEN 18/2022. (II.16.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
6/8/2022. számú – „Módosító javaslat a 6/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. február 17.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 6/6/2022. és a 6/8/2022. sz. előterjesztések 
határozati javaslatáról. 
 
KOEN 19/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
6/6/2022. és a 6/8/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztéseket.  
Határidő: 2022. február 17.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 
2022/2023. nevelési évre 

27/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 27/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 20/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
27/2022. számú – „Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 
2022/2023. nevelési évre” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. február 17.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési 
intézmények (óvodák) felvételi körzetének módosítására 

48/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 48/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 21/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
48/2022. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott 
köznevelési intézmények (óvodák) felvételi körzetének módosítására” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. február 17.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 
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(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására 

51/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 51/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 22/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
51/2022. számú – „Javaslat alapítványok pályázati beszámolóinak elfogadására” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. február 17.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat kulturális és egyházi pályázati beszámolók elfogadására 

Sz-60/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-60/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 23/2022. (II.16.) 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 határozata alapján támogatásban 
részesített egyházi jogi személyek és egyházi szervezet beszámolóját. 
 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 
2020. évi 

felhasznált 
támogatási összeg 

(Ft) 
 

1. Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánia 450.000,- Ft 

2. Kaniziusz Szent Péter Templom 200.000,- Ft 

Határidő: 2022. február 16. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII.26.) számú határozata alapján támogatásban 
részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját. 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 
2020. évi felhasznált 
támogatási összeg 

(Ft) 

1. Blazsi Marketing és Kommunikációs Bt. 260.000,- Ft 

2. Osonó Színházműhely Egyesület 350.000,- Ft 
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Határidő: 2022. február 16. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

  (8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tervezett ünnepi megemlékezés 

Sz-61/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Nekem alapvetően szimpatikus a program. Jó látni benne, hogy azok a megállapodásban 
vállalt kulturális feladatok, amiket olcsó helyiségekért cserébe kapcsolatban állunk szervezettekkel, abból elég 
sok visszaköszön, nem csak itt, hanem általában minden rendezvényünkön. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, 
szavazzunk az Sz-61/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
KOEN 24/2022. (II.16.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a 2022. évi március 15-i ünnepi rendezvény Sz-61/2022. számú előterjesztésben foglaltak szerinti 
lebonyolítására az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 3422 „Egyéb rendezvények” költségvetési 
sora terhére 525.500 Ft összeg felhasználását biztosítja. 
Határidő: 2022. február 16. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kifizetéséhez szükséges szerződések megkötéséről. 
Határidő: 2022. március 11. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
 
Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, az ülést 16.00 
órakor bezárom.  
 
 

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


