
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

    Iktató szám: Sz-61/2022 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2022.02.16-i ülésére 
 
Tárgy:  Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tervezett ünnepi megemlékezés 
 

Előterjesztő:   Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:  Ignáth Kitti, alpolgármesteri főmunkatárs – polgármesteri kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja: 
       

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Dr. Tóth Tamás 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! 

 

Az alábbiakban a 1848/49. évi forradalom és szabadságharcra való megemlékezés alkalmából 

tervezett program menetéről és költségeiről tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot. 

 

Március 14-én 15 órakor kezdődne a program a Bakáts téren a Bartók Táncegyüttes 

fellépésével. Ezt megelőzően, a 2020-as rendezvényünkhöz hasonlóan Formanek Csaba 

(Kettőspont Színház) és társulata a József Attila-lakótelepről a Bakáts térre vonulva, 

versekkel, dalokkal invitálnák a ferencvárosi embereket a rendezvényre. 15:15 órakor 

megkoszorúzzuk a Kossuth-domborművet a Ráday u. 26. szám alatt.  

A Bakáts Bunkerben „Pilvax Kávéház”-at rendezünk be, ahol ásványvízzel, borral, 

deákkenyérrel kínálnánk a megjelenteket. A Bunkerben a kávéházi hangulatot ünnepi 

dekorációval (nemzetiszín szalag, fehér abroszos asztalok, rajtuk borosüvegbe tűzött 

gyertyák, kiállítás) és szabadkönyvtárral kívánjuk megteremteni. A Bakáts Bunkerben 

különböző programokkal várnánk vendégeinket: 

 

- A Kettőspont Színház társulata, elvegyülve a közönség között, verseket szavalnak. 

- Kovács Ilona babakészítő kézműves fog korhű bajuszkészítő foglalkozást tartani 

- Erdős Virág, József Attila-díjas magyar költő, író, drámaíró, két zenésztársával tart 

verses-zenés előadást 

- A Ferencvárosi József Attila támogatás díjazottai, Csutak Gabi, Szaniszló Judit és 

Borsik Miklós felolvasnak műveikből 

 

 
A programon résztvevők kérdőíven jelezhetik észrevételeiket, amelyet a helyszínen tölthetnek ki. 

A program teljes időtartama: 15:00-18:00 óra 

A program teljes költsége: 525.500 Ft 

 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés alapján döntsön a 2022. évi 

március 15-i ünnep megrendezési költségeinek biztosításáról a 3422 „Egyéb rendezvények” 

költségvetési sor terhére. 

 

A becsült költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

Budapest, 2022. február 10. 

 

Döme Zsuzsanna s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila-d%C3%ADj


 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, 

Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy   

1) a 2022. évi március 15-i ünnepi rendezvény Sz- …/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 


