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Tárgy:  Módosító indítvány Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására 
 

Előterjesztő:    Takács Krisztián, Torzsa Sándor  
    

Készítette:     
 

Előzetesen tárgyalja:  Valamennyi Bizottság 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített x 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.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az önkormányzat képviselő testület 2021. szeptember 9-én az FMK alapító okiratába helyezte 

a Bakáts utca 8. számú helységet, azzal a céllal hogy kiállításoknak, alternatív színházi 

előadásoknak, improvizatív színházi előadásoknak, irodalmi esteknek, akusztikus 

kiskoncerteknek, felolvasó esteknek, workshop-oknak adjon majd otthont.  

 

Az illetékes Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának 2021. szeptember 

8-ai ülése tárgyalta a Bakáts Bunkerrel kapcsolatos alapító okirat módosítást.  

 

Döme Zsuzsanna, alpolgármester a vitában a helység felújításával kapcsolatban elmondta, hogy 

„egészen addig, amíg nagyobb költségvetési vagy önkormányzati lottónyeremény nem üti a 

kezünket, nagyobb fejlesztéseket nem tud most a kerület erre a helyiségre 

fordítani.” 

 

A bizottsági tagok jelezték, hogy jártak a helységben és meglátásaik szerint a 2021-es évre 

beállított 10 millió forintból a Bakáts Bunkert nem lehet felújítani, azt kulturális térré alakítani. 

Több képviselő is kérte, hogy 10 millió forint felhasználása előtt készüljön arról egy 

tájékoztató, hogy milyen munkákat szükséges a helységben elvégezni. Sajnos ez a tájékoztató 

még nem készült el.  

 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

a Budapest IX. kerület Bakáts utca 8. szám alatti Bakáts Bunker területén 

tűzvédelmi átfogó ellenőrzést tartott, az ellenőrzés során megállapították, hogy a pinceszint 

területén hő- és füstelvezetést nem építettek ki, ezért a helyiség jelen kialakításában tűzvédelmi 

szempontból nem megfelelő.  

 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata értelmében, tehát a Bakáts Bunker nem üzemelhet 

kulturálistérként és ott rendezvényeket nem lehet tartani.  

 

Ezt a helyzetet igyekezne a városvezetés azzal orvosolni, hogy a költségvetés 2795. számú 

költségvetési sor, „FIÜK Bakátstér bunker tűzvédelem” megnevezésű alsorára 50 millió 

forintot állítana be.  

 

 

Mivel a Bakáts Bunker a Katasztróvédelmi határozat értelmében nem kezdhette még meg az 

üzemszerű működést így célszerűnek látjuk felmérni, mielőtt ekkora összeget a helységre 

költünk, hogy milyen költségek és további felújítások válhatnak szükségessé, tovább kérjük az 

alpolgármester asszonyt, hogy terjessze a képviselő testület elé a Bakáts Bunker szakmai 

koncepció tervét, mely tartalmazza a kulturális tér éves működési költségét is.  

 

Azt javasoljuk, hogy csak azután szülessen döntés a költségvetésben  a Bakáts Bunkerre 

fordítandód költségről, miután a képviselő testület döntött az előző bekezdésben kifejtett 

tartalmú előterjesztésről. 
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Ezért a következő költségvetés módosításra teszek javaslatot: 

 

Az 6137-es Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás költségvetési sorra 50 millió 

forint átcsoportosítása a 2795 számú költségvetési sor, „FIÜK Bakátstér bunker tűzvédelem” 

megnevezésű alsorárának terhére. 

 

 

 

Budapest, 2022. május 23. 

 

         Takács Krisztián s.k. 

 

 

            Torzsa Sándor s.k. 

                   

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1.)  hogy az Önkormányzat XXXXX előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt – 

……./2022. (…..) önkormányzati rendeletet a …/2022. számú módosító indítványban 

foglalt módosításokkal rendeletként elfogadja. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

 

 


