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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. május 10-én  

14:00 órakor megtartott rendes nyílt üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz, 

Árva Péter, 
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, Reiner Roland alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Halmai András 
irodavezető-helyettes, Hajdú Erika csoportvezető, Janitz Gergő irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető, Szilágyi 
Imre Irodavezető, Petrovics Judit irodavezető-helyettes, Nehéz Jenő informatikus,  Koór Henrietta csoportvezető. 
 
Meghívottak: Kerek András a Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Gyurákovics Andrea képviselő, 
 
Takács Máriusz: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság mai ülését. Megállapítom, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes, az ülést 14.00 órakor 
megnyitom. Kérdezem, hogy van-e napirend előtti hozzászólás? Egyet látok. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, 
észrevétel? Nincs. Kérem, szavazzunk a napirendről. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
 
KOEN 40/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról 

(egyfordulóban) 
110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések  

 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása  

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról 

112/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
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4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) 
önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)  

105/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) 
önkormányzati rendelet megalkotására 

106/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 
 

6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról 
szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó 
támogatásra 

96/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
7./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára 

122/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
8./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására 

101/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
9./ Alapítványi kérelmek 

117/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
10./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára 

99/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
11./ Javaslat a 2022. évi pályázatok bírálatára 

Sz-164/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
12./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására 

Sz-165/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
13./ Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme 

Sz-166/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
14./ Történelemtanárok Egylete támogatási kérelme 

Sz-177/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
15./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek 

részére 
 Sz-154/2022. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 (9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Kozma András: Tisztelt Alpolgármester Asszonyt szeretném kérdezni egy kérelemmel kapcsolatban. Február 22-
én érkezett Alpolgármester Asszonyhoz a Honvédmenház kérelme, szeretne állítani a Magyar Katona és 
Huszárőrző Egyesület egy obeliszket. Többször felmerült már, hogy ez a bizottság elé fog kerülni, érdeklődnék, 
hogy ezzel mi a helyzet? 
 
Döme Zsuzsanna: Valóban van egy ilyen kérelem, amelyről már régebb óta zajlanak a tárgyalások. Még most 
plusz pályázati források merültek fel, azért nincs a bizottság előtt, a következő kulturális bizottságra várhatóan 
előterjesztjük. Az összeget nem látjuk még, hogy mennyire lenne szükség, hogy ez az emlékmű felállítása 
megvalósuljon. A magam részéről támogatom, bár nem látjuk a részleteit, de még a nyári szezon előtt jönni fognak 
a hiányzó információk. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi 

gazdálkodásáról (egyfordulóban) 
110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések  

 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 110/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 41/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
110/2022. számú – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. 
havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (6 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása  

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Takács Máriusz: Kérdezem, van-e hozzászólás a napirendi ponthoz. Ehhez a mai napon érkezett még egy 
módosító javaslat az előterjesztőtől.  
 
Hulse Alexandra: Alpolgármester Asszonyt kérdezném, hogy a kulturális koncepció, amelyből szobor pályázatot 
írnánk ki, ez milyen szoborpályázat? 
 
Döme Zsuzsanna: Ez egy régebb óta zajló dolog, már a Polgármester Asszony programjában is szerepelt, és a 
Holokauszthoz kapcsolódó szoborpályázatról lenne szó. Salkaházi Sára mellett, és hozzá hasonló módon 
embermentő tevékenységet folytató apácának az emlékműve lenne. Ez már legelső körben az új testületnél 
bekerült a költségvetésbe, majd a pandémia miatt természetesen nem ez volt a legfontosabb dolog, így járt évről 
évre ez a terv. Előzetesen elkezdtük az egyeztetéseket arról, hogy milyen költségei lehetnek. Nyilván nem egy 
emlékmű állításnak a költsége, ennél jóval nagyobb összegről van szó, ami most még mindig nem szerepel az idei 
év tervei között. Ennek az előkészítése, a pályázati kiírással és a szakmai zsűrivel kapcsolatos feladatok 
előkészülete folyik. 
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A szakmával egyeztetve, ha nem egy előre, politikailag meghatározott vizuális megjelenés van előírva, hanem azt 
szeretnénk, hogy a szobrászszakma nagyjai pályázzanak, - és nem kezdő, amatőr fiatal művészekre gondol a 
kerület –, olyankor már az első pályamunkák bekérésénél is szükség van valamiféle tiszteletdíjra, ahhoz, hogy 
ezek a művészek komolyan vegyék a pályázatot, és elinduljanak rajta. Ennek a szakmával való egyeztetésnek az 
eredménye ez az összeg. 
 
Takács Máriusz: Én azokról a projektekről kérdeznék, amire 100 millió forintot irányoz elő a módosítás. 
 
Döme Zsuzsanna: A Bakáts Bunkerrel kapcsolatban tavaly elkezdődött a munka. Néhány kiállítást tudtunk 
szervezni, amíg a tűzvédelmi állásfoglalásokat, katasztrófavédelmi eljárás zajlott. A mosdóhelyiségek elkészültek, 
illetve a Bakáts tér felújításával összefüggően az Anyakönyvi Hivatal melletti, omladozó ablakok karbantartása is 
megtörtént. Erre volt elég az a 10 millió forintos keret, melyet tavaly kapott ez az új kulturális intézmény. Ebből a 
tavalyi keretből történt még az a felmérés, hogy a füstelvezetéshez és a tűzvédelmi intézkedésekhez milyen 
beruházásokra van szükség. Ezek igen szigorú feltételeket szabnak, valószínű, hogy újabb bejáratot kell biztosítani 
menekülő útnak. Erre van is egy lépcső, ami most el van falazva. Füstmegakadályozó függönymegoldásokat 
javasoltak a felmérés során számunkra. Háromféle javaslat érkezett, egyik költségesebb, mint a másik. Én is sokat 
tanulmányoztam ezeket, hogy hogyan lehet minél olcsóbban megfelelővé alakítani ezeket a helyiségeket. 
Mindennek utánanéztünk, és így egy olyan verziót fogadtunk el, mely a háromból a legolcsóbb. Ez kb. 35 millió 
forint, tűzriasztó berendezésekkel, légszivattyúkkal együtt. A hétvégi Bakáts tér avatón az alsó részt nem is 
használjuk egyelőre, csak a földszinti részt nyitjuk meg a programoknak. Az 50 millió forintban jóval több mindenről 
van szó. A tavalyi ablakmentő beruházások során kiderült, hogy ezek az ablakok műemlék ablakok, ebben tehát 
az az értékmentés is benne van, ami ahhoz szükséges. Ez tehát nemcsak a Bakáts Bunkerhez szükséges összeg, 
hanem ahhoz is, hogy a megújult Bakáts tér Anyakönyvi Hivatal felőli oldalán lévő, valamint a Bakáts utca felé néző 
ablakok úgy nézzenek ki, ahogy egy műemlék épületnél ki kell, hogy nézzenek. Ígértek egy ennél részletesebb 
feljegyzést, amit még nem kaptam meg, de ott le fogják írni, hogy ez a füst- és tűzelvezetés, az üvegek, a plusz 
nyílászárók és a tűzvédelmi berendezések azok, amelyekre szükség van. Megemlíteném, hogy folyamatban van 
a Pinceszínház raktár részének elköltözése, hisz ez sem felel meg a jelenlegi előírásoknak. Ez is jön most be a 
képviselők elé, hogy kerüljön át a Pinceszínházhoz más olyan raktárhelyiség, ahova át tudják rakni dolgaikat.  
A Bakáts Kávéház a templom mögötti évek óta üresen álló ingatlanra vonatkozik. Erre még évekkel ezelőtt voltak 
olyan tervek, amelyek már azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehetne ezt visszahozni a kerület vérkeringésébe. Most, 
hogy elkészült a Bakáts tér, egy plusz dolog is lett, ami ezt indokolja. A lakossági egyeztetések során, a lakosság 
kérésére kikerült a tervekből a nyilvános illemhely kialakítása. Ezt is ki lehetne alakítani ebben az épületben, és 
piaci alapon lehetne hasznosítani, úgy, hogy egy kávézóvá alakítanánk ki, és a kávézó működtetésében lenne az 
illemhely. Úgy, ahogy a Nehru-part közparkjában, ahol a nyilvános illemhelyet egy büfé kell, hogy biztosítsa 
szerződés által.  
 
Kállay Gáborné: A Bakáts Bunkerrel kapcsolatban, ha jól értem belevágtunk valamibe, amit nem mértünk fel 
előzőleg kellően, és nem gondoltuk végig, hogy mennyibe fog ez kerülni az önkormányzatnak. Kérdésem, hogy 
most viszont megtörtént-e ennek az épületrésznek a komoly szakmai felmérése? Nyilván az önkormányzat nem 
szeretne milliós, vagy százmilliós költségbe belekeveredni anélkül, hogy ezt nem mérlegelné. Mert ha jól értem, 
most ez történt. 
 
Döme Zsuzsanna: Igen, vaskos mappák tartalmazzák a szakmai vizsgálatot, de hangsúlyozom, hogy a Bakáts 
Bunkeren túl, magának a helyiségnek is, ami egyébként a társasházhoz tartozik, a tűzvédelmi berendezésekkel 
ellátására is sor kerül. A tűzvédelmi jogszabályok egyébként pont júniusban fognak változni, szigorodni. Ezek 
azonban nem csak akkor lépnek életbe, és vonatkoznak erre a helyiségre, ha ott mi egy kulturális helyet 
létrehozunk, hanem ettől függetlenül is. Ezekre a beruházásokra akkor is szükség van, ha ott nincs semmilyen 
tevékenység, és marad csupán pince. Engem is megleptek a magas költségek, mert én is úgy terveztem, hogy ez 
egy olcsó kulturális intézmény lesz, de a hivatali szakembereken, vagyis a Ferencvárosi Intézmény-Üzemeltetési 
Központon és az eddig bevont cégeken kívül, én külön a kerületi katasztrófavédelemmel is felvettem a kapcsolatot, 
megnéztük, konzultáltunk velük, és ez az ő véleményüket is tartalmazza. Erre költeni kell a kerületnek. Az még 
bele sincs kalkulálva, hogy például az utca felöli bejáró műemléki stukkóit az Anyakönyvi Hivatal 
szellőzőrendszerével sikerült „vizuálisan színesíteni”, vagyis a stukkók közül jönnek ki nagy, vastag, ezüst-színű 
csövek. Örülnék, ha ez is eltűnhetne a beruházással együtt. Ott az adóiroda is, tehát az emeleti irodáknak a 
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szellőzése, füstelvezetése is olyan, hogy hozzá kell nyúlni, és azokat is ezzel együtt lehetne elvégezni. Ennél 
pontosabb adatokat nem tudok mondani, de itt van nálam az összes dokumentum.  
 
dr. Mátyás Ferenc, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Takács Máriusz: Én annyit fűznék hozzá, hogy én azt látnám szívesen, hogy az óvodáink, pl. a Kerekerdő óvoda 
tetőteraszát újra használhatóvá teszi az önkormányzatunk, az ugyan nem 50 millió, hanem 120 millió forint lenne. 
Nem látom például ebben a költségvetés módosításban az sem, hogy az FMK szellőzőrendszerét felújítanánk, az 
kb. egy hasonló összeg, de valószínűleg ott is a tűzvédelmi előírások miatt majd kötelezőek leszünk megcsinálni. 
 
Árva Péter: Nem szeretnék szakmai vitába bonyolódni, viszont szeretném ezeket az iratokat látni. Bármelyik 
épületünkre el lehet mondani, hogy milliárdokat, milliókat rá lehetne költeni. Egyértelműen a funkcióhoz kötendő a 
kiürítendő személyek száma, tehát ha itt nulla ember van, akkor le kell falazni és nem kell rá költeni. Ezek a 
költségek, mind a Bakáts Bunker, mind a Kávézó, azért kerülnek elő, mert egy vízióhoz ragaszkodunk, amelynek 
vannak költségei, lehet, hogy az a megoldás, hogy ezeket a víziókat elengedjük. Tehát, ha a Ráday utcai 
üzlethelyiségeinkkel kötött szerződéseinkbe belefoglaljuk, hogy bárki bemehet oda mosdót használni, akkor a 
probléma alacsonyabb költségen meg van oldva. Nem tartom ezt a két költséget indokoltnak, illetve pontosítanék, 
nagyon fontosak ezek a költségek, csak vannak fontosabb költségek is. 
 
Takács Máriusz: Azzal én is egyetértek, hogy a Bakáts Bunker jó projekt, az hogy mennyi pénzünk van, másik 
kérdés. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Egyetértek, hogy jó a projekt. Nem győzök köszönetet mondani, hogy azok a kulturális tételek, 
amelyek a januári költségvetés elfogadásakor kikerültek, hogy a zárszámadáskor kerüljenek vissza, azok 
visszajöttek, és ennek nagyon örülök. Amit én hiányolok, hogy a kerületi SNI-s gyerekekkel kapcsolatban még 
Alpolgármester Asszonynak volt egy ígérete év elején, hogy ezt a történetet a kezébe veszi és kezeli, már a 
költségvetés elfogadásával ez be fog jönni, ott nem jött be, és nem látom itt a zárszámadásban sem. Úgy érzem, 
ha már az óvodásainkra lehet gondolni, ez egy olyan projekt, aminek mindenképpen meg kellene jelenni a 
költségvetésben, és szomorú vagyok, hogy január óta ez nem sikerült. 
 
Kállay Gáborné: Nem arról van szó, hogy nem jó a projekt. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan annak ismeretében 
lehet dönteni arról, hogy most milyen rangsort, fontossági sorrendet állítunk fel. Mi a fontosabb: az óvoda, az FMK 
szellőzése, vagy a templomfelújítási pályázat, amely sort kompletten kivett a Képviselő-testület a költségvetésből, 
ami egyébként 10 millió forintos összeg, és a meglévő gyönyörű templomainknak a karbantartására adott 
támogatás, és amit az önkormányzat évtizedeken keresztül biztosított a templomaink számára. Azt gondolom tehát, 
hogy ha ésszerűen előre elkészül egy terv arról, hogy mik azok amilyen munkák elvégzendők ahhoz, hogy egy 
ilyen Bakáts Bunker működni tudjon, akkor van lehetősége a testületnek dönteni arról, hogy mi legyen a sorrend, 
meg tudja tervezni, milyen sorrendben végezze el azokat a felújításokat, amelyeket el kell végeznie. 
 
Döme Zsuzsanna: Valóban az a Képviselő-testületnek a feladata, hogy a saját kulturális tereit fejleszti-e, vagy az 
egyházaknak, a templomoknak ad nagyobb támogatást. Én is magasnak tartom ezt az összeget, ami ehhez 
szükséges. Az valamennyire megnyugtatott, hogy ennek egy része nemcsak a Bakáts Bunkernek, hanem az 
épületben működő egyéb önkormányzati irodáknak és hivataloknak is fontos, vagy akár a megújult tér kinézetét és 
az ottani értékmentést is szolgálja. Annyit hangsúlyoznék, hogy kiálljak a Bakáts Bunker mellett, hogy amióta ez 
működik valóban hosszú sorokban állnak az olyan országos jelentőségű intézmények, mint a Ludvig Múzeum, 
vagy a FreeSzfe. Ez megerősít minket abban, hogy egy olyan hiátust tud pótolni ez az intézmény, ami egész 
Budapesten unicum, illetve csak a Hungária körúton kívüli területen van hasonló. Azt gondolom, hogy ha erre még 
ítél támogatás a Képviselő-testület, akkor ez meg fogja magát hálálni, nem csak olyan programokkal, amelyekhez 
nekünk kell forrást biztosítani, hanem olyanokkal is, amelyekből bevételünk is származhat. 
 
 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a 111/2022., 111/4/2022. sz. előterjesztések határozati javaslatáról. 
 
A Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KOEN 42/2022. (V.10.) 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 a 
111/2022., 111/4/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.„ 

(1 igen, 9 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 

112/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 112/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 43/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
112/2022. számú – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti 
gazdálkodásáról” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (9 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) 

önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)  
105/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

Dr. Mátyás Ferenc: Röviden szeretném jelezni ennek a bizottságnak, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításnak a 3.§-ával és a 8.§ b. pontjával messzemenően nem értek egyet. Erre egyébként lesz majd 
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságos módosító, annak a módosítónak az elfogadásával fogom tudni támogatni 
az SZMSZ-t, de mivel ez nem a kulturális bizottsághoz kapcsolódik közvetlenül, ezért ezt a bizottságot nem 
terhelném most a részletekkel. Én emiatt itt, ezen a bizottságon, ezt az előterjesztést nem fogom tudni támogatni. 
 
Takács Máriusz: Köszönöm Képviselő Úr magyarázatát. Kérem, szavazzunk a 105/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
KOEN 44/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
105/2022. számú – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. 
(X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.  
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Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban10 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) 
önkormányzati rendelet megalkotására 

106/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 106/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 45/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
106/2022. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) 
önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának 

felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 
részére biztosítandó támogatásra 

96/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 96/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 46/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
96/2022. számú – „Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának 
felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére 
biztosítandó támogatásra” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
7./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára 

122/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Ez egy másik napirendi pontunkkal függ össze. A kulturális pályázatokon megítéltünk nemcsak 
egyesületeknek, cégeknek, hanem alapítványoknak is támogatást, de külön kell tárgyalnunk, mert más 
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jogszabályok vonatkoznak rájuk. Most csak arról fogunk szavazni, ami a mi bizottságunkhoz tartozik. Kérdezem, 
hogy az előterjesztéshez van-e hozzászólás? 
 
Kállay Gáborné: Szeretném kérni, hogy mondja el valaki, hogy néz ki ez az egész pályázati rendszer? Az rendben 
van, hogy külön szavazunk az alapítványokról, hiszen Képviselő-testület elé kell vinni. A ferencvárosi civil 
szervezetek működésének támogatására csak alapítványok jelentkeztek? Egyesületek és más civil szervezetek 
nem jelentkeztek? A két előterjesztést összehasonlítva, ugye van a másik előterjesztés, amely az összes 
pályázatnak a bírálatáról szól, mi az összefüggés? Bárkivel, aki eddig pályázott beszéltem, és senki nem érti ezt a 
pályázati rendszert. A másik kérdésem, hogy kik voltak az elővéleményező bizottságban? Készült-e erről 
jegyzőkönyv, vagy van-e olyan itt, aki részt vett az elővéleményező bizottságban és meg tudja indokolni, hogy 
bizonyos pályázok miért kaptak 3-4 helyről is pénzt, miért kaptak akkora összeget amekkorát, és miért vannak 
olyanok akik egyáltalán nem kaptak egy fillért sem. Korábban az egyházi szervezetek számára szánt pályázat 
eléggé jól működött, és pályáztak is az egyházak, most már nem pályáznak, de nem is értik ezt az egész rendszert. 
Egyetlen egy egyházi pályázat kapott, ha jól emlékszem a Bakáts téri templom 300 ezer forintot, de ha nem, akkor 
Alpolgármester Asszonyt kérem, mondja el, hol szerepelnek az egyházi pályázatok, mert én nem találtam őket. 
Mi történt és mi a probléma a Szőke István Alapítvánnyal, illetve egyesülettel, szeretném megkérdezni, hogy Szőke 
Istvánnal, a Fradi focista legendájával van-e probléma? Bár ahogy itt körbenézek, nem sok mindenkit látok, aki már 
élt akkor, amikor Szőke Istvántól rettegtek a kapusok. 12 éves korában kezdett el a Fradiba focizni, és ma 75 éves, 
és adta a nevét ehhez az egyesülethez, alapítványhoz. Ebben az egyesületben hátrányos helyzetű roma gyerekek 
vesznek részt, akik szeretnének különböző programokon részt venni. 50-60 gyerekről beszélünk és egyszerűen 
nem értem, hogy 5 helyen pályáztak és mindenhol nulla forintot kaptak. 
Szeretném tudni, hogy a lakótelep miért van ilyen mostohán kezelve, mert úgy látom, hogy a lakótelepen csak az 
iskolák kaptak pályázati forrást. Az Anyahajó Egyesület, amely családokat támogat elég kevés pénzt kapott, és 
például a LÉK (Lakótelepen Élők Közössége) egyáltalán nem kapott támogatást, holott azt a középkorú és idősebb 
korosztályt célozza meg a lakótelepen, akik jelentős részét képezik a lakosságnak. Arról beszélünk, hogy 
Ferencváros egyharmada a József Attila-lakótelepen él. 
 
Szilágyi Imre: Én csak a kérdések egy részére tudok válaszolni. A pályázati rendszer lefolyásának rendje nem 
változott, annyival bővült az idén, hogy online is lehetett pályázni. A kulturális bizottság csak a kulturális témájú és 
tematikájú pályázatokat tárgyalja, az egészségügyi és szociális bizottság pedig tárgyalja a civil szervezetekhez, és 
tevékenységhez kapcsolódó pályázatokat. Itt az alapítványinál hét részre van bontva az előterjesztés. Az 1-3 rész 
a civil bizottságnak a területe, viszont alapítványi, ezért szükséges a Képviselő-testület döntése, a 4-7 a kulturális 
tematikájú pályázatok, azért tárgyalja ez a bizottság. Március 9-én az elővéleményező bizottságban a kerületi 
rendezvények támogatása című pályázatnál Alpolgármester Asszony, Elnök Úr és Bodnár Alex Szilveszter volt 
benne, plusz a Humánszolgáltatási Iroda. A kulturális tevékenység támogatása pályázatnál Alpolgármester 
Asszony, Elnök Úr és Hulse Alexandra. A kreatív helyi kezdeményezések támogatásánál Alpolgármester Asszony, 
Elnök Úr és Bucher Franciska. Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila – és Aszódi-lakótelepen 
pályázatnál Alpolgármester Asszony, Elnök Úr és Bodnár Alex Szilveszter volt benne a bizottságban. A helyi 
nemzetiségi önkormányzatok támogatása című pályázatnál Alpolgármester Asszony, Elnök Úr és Kozma András 
volt jelen. 
 
Takács Máriusz: Két kérdésre tudok válaszolni.  A Szőke István Alapítvánnyal kapcsolatban a kulturális részünkön 
azt éreztük, hogy ez nagyon a hátrányos helyzetű témakör, és Alpolgármester Asszony azt mondta, hogy ez az 
esélyegyenlőségi sorhoz tartozik, adjunk nekik ott pénzt. Erre azt mondtuk, jó, hiszen amúgy is szűkek a kereteink. 
A LÉK egyszerűen rossz helyen pályázott, nem a József Attilás programoknál adta be a pályázatát. Volt egy külön 
pályázati kategória, amit arra hoztunk létre, hogy a József Attila-lakótelepen tartandó események ott legyenek. A 
LÉK-kel egyébként tavaly is volt probléma, ennek a szervezetnek nehézkesnek látjuk a prosperitását, de ez inkább 
csak egy hümmögés lenne, hogy mit is kezdjünk velük. Ez így leegyszerűsítette a dolgot, hogy olyan helyre adta 
be a pályázatát, ahova bár leadhatott pályázatot, de tartalmilag neki nem oda kellett volna. 
 
Döme Zsuzsanna: Elhangzott, hogy az egyházak nem pályáztak, van nem értik az új rendszert. Minden évben volt 
az összes olyan partnernek, mely kerületi civil szervezet, vagy már a korábbi években indult, volt tartva olyan 
egyeztetés, ahol lehetőségük volt a szervezeteknek módosításokat is javasolni és hozzászólni a pályázatokhoz. 
Nekem nem jelezték, és ezúton is kérem Képviselő Asszonyt, ha vannak ilyen jelzések Ön felé tudassa velünk, 
szívesen leülünk ezekkel a szervezetekkel és átbeszéljük a problémáikat. 
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Egyházi szervezetek egyébként pályáztak több kategóriában is, és én nem is tudok olyat, akinek ne adtunk volna 
egyházi programokra, táborokra, zarándoklatokra támogatást.  
A lakótelep mostohán kezelésére én is ezt akartam hangsúlyozni, hogy külön pályázati kategóriánk van, ami a 
lakótelepre vonatkozik. Szerintem egyre több programmal jöttek szervezetek, akár a MÁV-Aszódi lakótelepre 
tervezett programokkal való pályázatra is.  
 
Takács Máriusz: Közben jelzem, hogy részben a 11 napirendi pontunk vitáját is folytatjuk.  
 
Kállay Gáborné: A helyzet az, hogy például a Ferencvárosi Kolping Család sem kapott egy fillért sem. Nem tudom, 
tudják-e mit jelent a Kolping Család, de ez is egy egyházi szervezet, amely nem kapott pénzt. A Lakótelepen Élők 
Környezetéért és Jogaiért Egyesület, azzal hogy nem a József Attila-lakótelepre pályázott, csak a kulturális 
tevékenység kategóriára adta be, nem hiszem, hogy ezt ennyire szigorúan kell venni, akkor amikor Ferencváros 
gazdasági programjában az szerepel, hogy a pályázatok elbírálásánál egységes pontrendszert kell alkalmazni, 
hogy ne a politikai kapcsolatok irányítsák, hanem a szakmai színvonal és a valódi lakossági érdeklődés alapján 
kapjon lehetőséget egy-egy projekt, és ez a pályázók számára is nyilvánvaló és alapvető legyen.  
A kulturális program véleményem szerint egy nagyobb halmaz, mint a József Attila-lakótelepen megvalósítandó 
kulturális program. 
Viszont akkor azt szeretném megkérdezni, hogy az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságon a 
Szőke István Alapítvány fog kapni támogatást? Itt öt helyre pályázott és sehol sem kapott. Nagyon felelőtlen dolog 
hátrányos helyzetű gyerekeket ilyen helyzetbe hozni. 
 
Takács Máriusz: Arra én nem tudok válaszolni, hogy mi lesz az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil 
Bizottságon. A LÉK-re visszatérve. Nem is az az érdekes, hogy mire pályázott, nyilván abban igaza van, hogy 
ugyanúgy kulturális programra pályázott. Nyilván azért kellett volna ott pályázni, mert ott van több pénz. Itt a nagy 
kategóriára, amire volt 6 millió forintunk volt harmincvalahány pályázónk. A 6 millióra volt 22 millió forintnyi 
pályázónk. Ami külön dedikált pályázat a József Attilás szervezetek és programokra 3 millió forint, ott sokkal 
kevesebb jött be, ott több esélye lett volna. Ebben a versenyben, amit mi megnéztünk, nem hozza azt az innovációt, 
és azt mondtuk, hogy ebben a 34-ben voltak, akik jobbat adtak be egyszerűen. Egy olyan kategóriában kellett 
megmérettetni magát, amiben ő gyengébb volt.  
 
Kállay Gáborné: Változatlanul nem tudom ezt ilyen módon elfogadni, hiszen itt vannak olyan pályázók, akik viszont 
nem nonprofit szervezetek és mégis kaptak támogatást, pedig szűkös volt a keret. S bár én elhiszem, hogy azok 
jó programokat csinálnak, de változatlanul ezt így nem tudom elfogadni. Nem tudom, hogy ki tud arra válaszolni, 
hogy a másik előterjesztésben szerepel-e a Szőke István Alapítvány. Irodavezető úrra nézek, hogy esetleg meg 
tudja-e nekem mondani? 
 
Szilágyi Imre: Az előterjesztés készítőjeként én azt tudom mondani, hogy az elővéleményező bizottságokon nem 
nyert támogatást sem a Szőke István Alapítvány sem a Szőke István Egyesület egyik kategóriában sem. Nyilván 
az előterjesztésekben szereplő számok az elővéleményező bizottság által javasolt számok. A határozati javaslatok 
üresen is vannak hagyva. 
 
Kállay Gáborné: Van-e akkor arra lehetőség, hogy változtassunk az elővéleményező bizottság véleményén és 
valahonnan teremtsünk lehetőséget arra, hogy a Szőke István Alapítvány legalább egy helyen, mondjuk a 
hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak a támogatása alatt kapjon pénzt. Mert ha ebbe nem fér 
bele a Szőke István Alapítvány családok részére kirándulások szervezése programja, akkor nem tudom, mibe férne 
bele. Itt van az Artemisszió Alapítvány, ők például nemcsak egy helyen pályáztak, hiszen egyszer pályáztak 400 
ezer forintot, és egy másik pályázatnál 450 ezer forintot kapnának az elővéleményező bizottságtól. Bocsánat, 
teljesen össze vagyok keveredve a sok pályázattól. Nem világos számomra hogy itt, a hátrányos helyzetű csoportok 
szabadidő programjainak támogatásánál mekkora a keretösszeg, vagy hogy került-e felosztásra. Ezek 
alapítványok?  
 
Takács Máriusz: Amiről itt Képviselő Asszony beszélt, az az összes alapítványi kérelem közül, az, ami szociális 
az nem a mi döntési körünkbe tartozik. Ez egy előterjesztés, amit mind a két bizottság tárgyal és mind a kettő a 
saját magára vonatkozó döntéseket hozza meg belőle.  
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Kállay Gáborné: Akkor az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság támogathatja a hátrányos 
helyzetű csoportok szabadidő programjait? 
 
Takács Máriusz: Igen, ők ezt támogathatják, ha ehhez az előterjesztéshez, vagy a 11-eshez benyújt módosító 
javaslatot, akkor azt tárgyaljuk. Kérem, szavazzunk a 122/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 47/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
122/2022. számú – „Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Árva Péter, a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
 
8./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására 

101/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 101/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 48/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
101/2022. számú – „Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Alapítványi kérelmek 

117/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 117/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 49/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
117/2022. számú – „Alapítványi kérelmek” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (10 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
10./ A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése céljára 

99/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 99/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 50/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
99/2022. számú – „A Budapest, IX. Üllői út 87. földszint I. sz. alatti helyiség kijelölése oktatási tevékenység végzése 
céljára” című – előterjesztést.  
Határidő: 2022. május 12.  
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Javaslat a 2022. évi pályázatok bírálatára 

Sz-164/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. A benyújtott pályázatokat, a fenti határozatok alapján a Javaslattevő 
Bizottság 2022. május 2-án elővéleményezte és azokra az előterjesztésben szereplő javaslatot tette.  Kérem, 
szavazzunk az Sz-164/2022. sz. előterjesztés I. számú határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

KOEN 51/2022. (V.10.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kerületi rendezvények támogatása művészeknek a 
ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen 2022. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra 
biztosított 6.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 
2022. évi pályázati 

támogatás 

1. 
Art's Harmony Szabad 

Művészeti Társaság 

2022. nyarán havi 1 alkalommal tangó show 
tartása - bemutató, tánctanítás, szabad 

tánc. 
750.000,- Ft 

2. Braq Bt. 
"A Torta" c. hangszínházi előadás 

bemutatása 
320.000,- Ft 

3. 
Bonbonier Chocolate 

Kft. 
5 kiállítás tartása - Gross Arnold, Szurcsik 

József műveinek kiállítása 
0,- Ft 

4. Csillag Kórus Egyesület 
Van Esély Alapítvány részére rendezett 

jótékonysági nap szervezése és tartása az 
FMK-ban. 

360.000,- Ft 
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5. 
Filharmónia 

Magyarország Nonprofit 
Kft. 

IX. Érdi Tamás zongoraművész, Duna 
Szimfónikus Zenekar, Duo Sera zenekar 

koncertjeinek szervezése Ferencvárosban.  
600.000,- Ft 

6. 
JAM Közhasznú 

Kulturális Tánc, Sport és 
Szabadidő Egyesület 

Egyetemista korosztály részére zenés 
programok tartása a Jedermann 

Kávézóban, havi rendszerességgel.  
ÉRVÉNYTELEN 

7. IF Kft. 
Tanulmányaikat folytató, ill. pályakezdő jazz 
zenészek számára fellépés lehetőségének 

biztosítása, heti két alkalommal. 
640.000,- Ft 

8. Manolli Kulinária 
Paletta Bisztró szervezésében kívánja a 

Tompa utcai rendezvényt megtartani. 
750.000,- Ft 

9. Manolli Kulinária 
Színes gyermeknapi program biztosítása a 

Paletta Bisztróban.  
ÉRVÉNYTELEN 

10. Piazza D.F. Kft. 
Író, olvasó találkozók, felolvasó estek, 

cirkuszi jellegű előadások, kiállítás 
megnyitók tartása 

350.000,- Ft 

11. 
Ráday Soho Kulturális 

Egyesület 

"Vendégünk Pécs" - kiállítás, színházi 
előadások, gasztro vendégszereplés a 

Ráday utcában.  
200.000,- Ft 

12. Dennert Árpád e.v. 
négy jazz együttes koncertjét kívánja 

megszervezni. 
ÉRVÉNYTELEN 

13. Hidas Judit e.v. Canel culture és a magyar irodalom 960.000,- Ft 

14. 
Szinetár Dóra Veronika 

e.v. 

Púder Bárszínházban tartandó rendhagyó 
irodalomórák tartása középiskolások, 

szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 
részére 6 alkalommal. 

780.000,- Ft 

15. 
Kovács Krisztián Gábor 

e.v. 
Versekből álló zenés koncert a Bakáts 

Feszt keretében 
500.000,- Ft 

Összesen: 
6.210.000,- Ft 

 

Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások 
aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 
3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2022. évi kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt 
közterületen támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítvány támogatását, melyek 
kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen 
célra biztosított 6.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 
2022. évi pályázati 
támogatás 

1. 
Kettőspont Kulturális és 

Művészeti Alapítvány 

Kisgyerekes szülők részére zenés 
szabadidős programok tartása 2 

alkalommal. 
290.000,- Ft 

Határidő: 2022. május 10. 
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Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
(7 igen, 3 tartózkodás) 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk az Sz-164/2022. sz. előterjesztés II. számú határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

KOEN 52/2022. (V.10.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi kulturális tevékenység támogatását, amelynek 
kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen 
célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás 

1. 
Arts Harmony Szabad 
Művészeti Társaság 

Tangó népszerűsítése Ráday u. 
31. Arts Harmony Műhelyben,  

0,- Ft 

2. Anyahajó Egyesület 
Világnapokhoz kapcsolódó 

kulturális rendezvénysorozat - 8 
alkalommal tartott programok 

0,- Ft 

3. AppArt Egyesület 

Egy nagymama és Down 
szindrómás unokájának egymásra 

találásáról szóló darab 
bemutatása 

0,- Ft  

4. 
Art9 Ferencvárosi 
Képzőművészek 

Egyesülete 

18kiállítás rendezése az ART9 
Galériában Művészeti fesztiválok 
programjain szereplés - Bakáts 
Feszt, Magyar Festészet napja, 

Fotóhónap 

550.000,- Ft  

5. 
Budapesti Filharmóniai 

Társaság 
Ferenc téren tartott szabadtéri 

koncert. 
0,- Ft 

6. 
Budapesti Honismereti 

Társaság 
Ferencváros történeti értékeit 

bemutató kiadvány. 
0,- Ft 

7. Ferencvárosi Főplébánia 
200 éves a Bakáts téri Főplébánia 
- évforduló alkalmából terveznek 

programsorozatot tartani. 
300.000,- Ft 

8. 
Ferencvárosi Kolping 

Család 
Búcsú és közösségi program 

tartása. 
0,- Ft 

9. 
Fortia Trading Kft. Könnyűzenei és művészeti 

programok tartása egyetemisták 
részére 

0,- Ft 

10. Háttér Társaság 
kiállítások, előadások, városnéző 

túrák tartása 
300.000,- Ft 

11. Jedermann Kft. zenés, irodalmi műsorok tartása 200.000,- Ft 

12. 
Lakótelepen Élők 

Környezetéért és Jogaiért 
Egyesület 

József Attila lakótelepen és a 
MÁV - Aszódi úti telepen lakók 
részére havi rendszerességgel 

tartott programsorozat. 

0,- Ft 

13. Manolli Kulinária Kft. 
Szent Iván éji nap megtartása a 

Tompa utcában 
ÉRVÉNYTELEN 

14. Manolli Kulinária Kft. 
Utcazene fesztivál a Tompa 

utcában 
350.000,- Ft 

15. Miénk a Színpad 4 iskolaszínházi előadás tartása 320.000,- Ft 
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16. 
Sotto Voce Kulturális 

Szolgálgató Bt. 
4 időskorúak részére tartandó 

program az FMK-ban. 
0,- Ft 

17. Szia-Helló67 Egyesület 

Berg Judit és Palotás Pera írónők 
felolvasó programja iskolás 
diákoknak a József Attila 

Általános Iskolában 

127.000,- Ft 

18. 
Színházi Ifjúsági 

Alkotóműhely Egyesület 

önismereti és mikroközösségben 
megtalálható társas kapcsolatokra 

épülő drámafoglalkozás tartása 
200.000,- Ft 

19. 
Szőke István Labdarúgó 

Akadémia Egyesület 
Ferencvárosi cigánybál tartása 0,- Ft 

20. Horváth Elemér e.v. 
2 alkalmas könnyűzenei 
programsorozat tartása 

0,- Ft 

21. 
Kovács Krisztián Gábor 

e.v. 
József Attila költészetének 

bemutatása 
0,- Ft 

22.. Kunt Anna e.v. 
FMK Aula Galériájában saját 

készítésű akril-festménykiállítás 
0,- Ft 

23. Neudold Júlia Márta e.v. 
Kiserdőn és Nagyréten tervezett 

közösségi program 
473.000,- Ft 

Összesen: 2.820.000,- 

Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2022. évi kulturális tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok 
támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú 
költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 
2022. évi javasolt pályázati 

támogatás 

1. 
2B Kulturális és 

Művészeti Alapítvány 
8 kortárs képzőművészeti kiállítás 

rendezése a 2B Galériában. 
650.000,- Ft 

2. Amade Zenei Alapítvány 

Kodály Zoltán születésének 140. 
évfordulójának megünneplése 

iskolások részére rendezett 
darabbal. 

250.000,- Ft 

3. 
A Mi Patronánk Iskolai 

Alapítvány 
Népi játszóház és alkotóműhely 

adventi programja 
0,- Ft 

4. Ars Sacra Alapítvány 
Ars Sacra fesztivál tartása kerületi 

intézményekben 
350.000,- Ft 

5. Artemisszió Alapítvány közösségi program tartása 450.000,- Ft 

6. 
Kettőspont Kulturális és 

Művészeti Alapítvány 
kerületi óvodások és kisiskolások 

részére program szervezés 
0,- Ft 

7. Konkáv Alapítvány 
hátrányos helyzetű gyermekek 
részére programok szervezése 

150.000,- Ft 

8. 
Itt és Most Társulat 

Művészeti Alapítvány 

6 napig tartó, összművészeti 
fesztivál, vendégfellépők, 

képzőművészeti, irodalmi és zenei 
programok tartása. 

700.000,- Ft 

9. 
Savaria Barokk Zenekar 

Alapítvány 
Henry Du Mont szűz Mária 
tiszteletére komponált mű 

250.000,- Ft 
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bemutatása a Páli Szent Vince 
Plébániatemplomban 

10. Szőke István Alapítvány 
hátrányos helyzetű gyermekek 
részére programok szervezése 

0,- Ft 

11. Védett Átkelő Alapítvány 
A Galéria 10. évfordulójának 

megünneplése 
300.000,- Ft 

12. 

Giving Hungary 
(Adományozó 

Magyarország) Kulturális 
és Adománygyűjtő-
szervező Alapítvány 

 
középiskolások számára rendezett 

darabokat kívánnak bemutatni 80.000,- Ft 

Összesen: 3.180.000,- Ft 

Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk az Sz-164/2022. sz. előterjesztés III. számú határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

KOEN 53/2022. (V.10.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi kreatív helyi programok támogatását, amelynek 
kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen 
célra biztosított 2.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás 

1. Bonbonier Chocolate Kft. 
Ünnepi édességek készítésének 

fortélyai 
0,- Ft 

2. AppArt Egyesület 

A MáSzínházban folyó előadások 
során az értelmi fogyatékkal élők 
aktív, művészeti tevékenységet 

hoznak létre 

310.000,- Ft 

3. 
Abacusan Stúdió 
Oktatásszervező 

Nonprofit Kft. 

SNI-s, BTM-es vagy szociokultrális 
helyzetük miatt tanulási 

lemaradással küzdő 3-6. osztályos 
gyermekek számára 
programszervezés 

450.000,- Ft 

4. Manolli Kulinária Kft. 
Tompa utca takarítása, és ezt 

követően, az abban résztvevőkkel 
közös reggelizés 

100.000,- Ft 

5. 

Anyahajó Egyesület - 
Anyaközpont és családi 
kikötő a József Attila – 

lakótelepen 

Bábkészítés, élményfestés 130.000,- Ft 

Összesen: 990.000,- Ft 

Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások 
aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének, a 
2022. évi kreatív helyi tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt 
alapítványok támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 
3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 2.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi javasolt pályázati 
támogatás 

1. Kettőspont Kulturális 
és Művészeti 

Alapítvány 

József Attila versek, és kortárs 
komolyzenei előadás 

 
130.000,- Ft 

2. 
Hiszünk Benned! 

Alapítvány 

Közös workshop, játszószoba a 
nehézségekkel élő, és ép 

fejlődésmenetű gyermekek részére 

 
130.000,- Ft 

 
3. 

Szőke István 
Alapítvány 

Kézműves tevékenységek 
szervezése, kézműves 

hagyományok továbbvitele 

 
0,- Ft 

 
4. 

A Mi Patrónánk Iskolai 
Alapítvány 

Zöldövezeti környezetbe szervezett 
kirándulások 

150.000,- Ft 

 
5. 

Kőrösi Csoma Sándor 
Alapítvány 

Közös adventi koszorúkészítés 
pasztellrajz 

600.000,- Ft 

Összesen: 1.010.000,- Ft 

Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 

Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk az Sz-164/2022. sz. előterjesztés IV. számú határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

KOEN 54/2022. (V.10.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi Kulturális tevékenység támogatása a József Attila 
lakótelepen és az Aszódi lakótelepen pályázat támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 
(II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os 
keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás 

1.  
Formiusz Színházi 

Egyesület 

5-10 év közötti gyermekek részére 
szókincs, kreatív gondolkodás 
fejlesztés mesékkel, a Napfény 
óvodán és a FSZEK Börzsöny 

könyvtárban 

 
 

400.000,- Ft 

 
2. 

Bartók Néptáncegyesület 
Óvodás és gyermekcsoportok 

táncházainak folyatása 
ÉRVÉNYTELEN 

 
 

3. 

 
 

Balogh Eszter e.v. 

Hangszerek története, hangszerek 
bemutatása a Kőrösi Ált.Isk-ban a 
Weöres Ált.Isk-ban, a Kosztolányi 
Ált.Isk-ban és a Harsányi Szki-ben 

 
410.000,- Ft 

 
4. 

Anyahajó Egyesület - 
Anyaközpont és családi 
kikötő a József Attila - 

lakótelepen 

Családoknak közös élmények 

 
300.000,- Ft 
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5. 

dr. Kurucz Ádám Konrád 
e.v. 

Irodalmat, költészetet kedvelők 
számára, 16-17 éves kortól 

felnőttek, és nyugdíjasok számára 
is. 
 

 
0,- Ft 

 
6. 

 
 

AppArt Egyesület 

Carlo c. komplex TIE előadás, a 
DIÓ Szki-ban, a Weöres Ált.Isk-ban, 
a Kosztolányi, és a Harsányi Szki-

ban 

 
400.000,- Ft 

 
7. 

Mydros Mediterrán 
Művészeti Egyesület  

Görög-szerb-bolgár zene 
kedvelőknek kulturális rendezvény. 

 

 
600.000,- Ft 

 
8. 

Neudold Júlia Mária e.v. 
(Telepesek csoport tagja) 

Kiserdő környékén lakóknak 
közösségi játékok, programok 

 

600.000,- Ft 

Összesen: 2.710.000,- Ft 

Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
3.) Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2022. évi kulturális tevékenységek támogatása a József Attila-lakótelepen és az Aszódi lakótelepen támogatására 
kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítvány támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os 
keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 
2022. évi pályázati 

támogatás 

1. 
Kettőspont Kulturális és 

Művészeti Alapítvány 
Felnőtt és nyugdíjas korosztály számára 

gasztrokulturális koncertélmény 
290.000,- Ft 

Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 

Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk az Sz-164/2022. sz. előterjesztés V. számú határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 

 

 

 

 

KOEN 55/2022. (V.10.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi 
pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II. 22.) önkormányzati rendelete 3989. 
számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik. 

 Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás 
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1. 

Fv. Görög NÖ. Látogatás Székesfehérvár 
nevezetességeinél, autóbusszal, 

60 fő részvételével 
500.000,- Ft 

2. 

Fv. Szerb NÖ. 1 hetes folklórtábor, Bánáti 
találkozó, Szt. Miklós napi 

emlékezés 

375.000,- Ft 

3. 

Fv. Román NÖ. Román hagyományos ételek 
bemutatása, román táncegyüttes 

fellépésével, 
gyermekfoglalkoztatók 

375.000,- Ft 

4. 
Fv. Roma NÖ. Kultúra és hagyományőrzés, 

tehetséggondozás, sport 
1.750.000,- Ft 

Összesen: 3.000.000,- Ft 

Határidő: 2022. május 10. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő 
megállapodások aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
12./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására 

Sz-165/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-165/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 56/2022. (V.10.) 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-Kálvin téri Református Egyházközség 459.920,-  

2. Budapest-Nagyvárad téri Református Egyházközség 850.000,- 

3. Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia 500.000,- 

Határidő: 2022. május 11. 
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. 
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 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2020. évi 
felhasznált 

támogatási összeg 
(Ft) 

1. IF Vendéglátóipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 500.000,- 

2. Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület 800.000,- 

3. Szia-Helló67 Egyesület 147.440,- 

4. Balogh Eszter e.v. 400.000,- 

5. Besenyei Andrea e.v. 600.000,- 

Határidő: 2022. május 11. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 80/2020. (IX.09.) számú határozata alapján támogatásban 
részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját. 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2020. évi 
felhasznált 

támogatási összeg 
(Ft) 

1. Pintér Szilvia e.v. 400.000,- 

Határidő: 2022. május 11. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
4./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 26/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban 
részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját. 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2021. évi 
felhasznált 

támogatási összeg 
(Ft) 

1. AppArt Egyesület 800.000,- 

2. Szia-Helló67 Egyesület 123.500,- 

3. Miénk a Színpad Egyesület 180.000,-  

Határidő: 2022. május 11. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
5./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 23/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban 
részesített művészeti tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját. 

 egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2021. évi 
felhasznált 

támogatási összeg 
(Ft) 

1. Civilis Egyesület 500.000,- 

2. Gyárfás István e.v. 750.000,- 

Határidő: 2022. május 11. 
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Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
6./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 32/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban 
részesített ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok beszámolóját. 

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 
2021. évi támogatási összeg 

(Ft) 

1. Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 400.000,- 

2. Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 300.000,- 

3.  Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 300.000,- 

Határidő: 2022. május 11. 
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
7./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-6. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket. 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
13./ Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelme 

Sz-166/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-166/2022. sz. előterjesztés „B” határozati 
javaslatairól. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 57/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a 2020. évi kulturális 
programok támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Afrosound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. július 31. napjára, az elszámolási határidő 2022. 
augusztus 31. napjára történő módosításához és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának 
aláírására. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(9 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
 
 
 
 
14./ Történelemtanárok Egylete támogatási kérelme 

Sz-177/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Döme Zsuzsanna: Kérem, támogassák a Történelemtanárok Egyletének ezt a kérelmét. Most már jó pár éve 
nehéz helyzetben van, ez a rendszerváltás óta működő nagy múltú, és az egész történelemtanár szakmát egyesítő 
szervezet. Már tavaly is nyújtottunk támogatást, és bár eddig a Fővárosnak volt lehetősége erre, az elmúlt években 
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különböző kerületi forrásokból nagyjából hasonló összegeket kapnak más budapesti kerületektől is, és ebből tudják 
megvalósítani ezt az éves rendezvényt. Ezt tartalmazza az előterjesztést is, amit pedig talán nem, hogy az 
egyesület rossz anyagi helyzete miatt, az eddigi helyükről költözni voltak kénytelenek néhány hónapja. Eddig itt a 
Kálvin téren, a VIII. kerületi oldalon, a JazzKlub épületében működtek egy patinás részen, pár pici irodában, most 
onnan a Fiumei útra költöztek, a VII. kerület segítette ki őket önkormányzati helyiséggel. Jelenleg tárgyalásban 
vagyunk, hogy az őszi konferenciának esetleg Ferencváros adna helyet. Erről tájékoztattam az Egyletet is, de még 
nem dőlt el ez a kérdés. A tavalyi évben, miután támogattuk is a szervezetet, én bármikor fordultam hozzájuk 
szakmai kérdésekkel maximális segítséget nyújtottak. Konkrétan együtt dolgoztunk, természetesen díjmentesen, 
a Ferencváros roma múltjára kiírt, még nem lezárult pályázat, melynek az egész szakmai kidolgozásában az ő 
szakértőikkel, illetve a Helytörténeti Gyűjtemény és más roma szervezetetekkel együtt. Másik ilyen program, 
melyben az ő támogatásukban valósult meg, az pedig a Balkán Konferencia, amit az ősszel szerveztünk meg a 
Házasságkötő teremben, a Helytörténeti Gyűjteményben és a Ferencvárosi Művelődési Központban. Így bár 
ferencvárosi kötődése nincs, bár reméljük ősszel lesz a megvalósuló konferenciával, minden dologban számíthatott 
erre a szakember csapatra Ferencváros. Az pedig, hogy az országos jelentősége mi ennek a szervezetnek, nem 
szeretném tovább hangsúlyozni. Az felmerülhetett, hogy én magam, mint pályaelhagyó pedagógus tagja vagyok-
e ennek az egyletnek. Be kell vallanom tagja voltam, amíg aktív tanár voltam és pedagógiai vezető. Akkor 
jelentkeztem, amikor az akkori EMMI-től, mint pedagógiai vezető olyan emailt kaptam, hogy létesült egy ettől a 
szervezettől független, bár a kormánytól nem független másik történelemtanárok számára előírt egyesület, ahova 
kérték, hogy mindnyájan lépjünk be, én aznap léptem be a Történelemtanárok Egyletébe, és fizettem a tagdíjat. 
Mióta már lassan 5 éve nem vagyok aktívan a pedagóguspályán, és ezt nem fizetem nekik és nem vagyok az 
egylet tagja.  
 
Bodnár Alex Szilveszter: Korábbi bizottsági ülésünk alkalmával arra az egyetértésre jutottunk a bizottság tagjaival 
és Alpolgármester Asszonnyal is, hogy a KOEN forrásait az átláthatóság és az egyenlőség jegyében próbáljuk 
abba az irányba terelni, hogy a potenciális pályázóinkat arra kérjük, hogy kiírt pályázatainkra pályázzanak, és 
próbáljuk azt elkerülni, hogy ne külön, eseti pályázati kérelmeket nyújtsanak be. Éppen most voltak a pályázati 
kiírásaink, melyeket elfogadtunk, ezért az lenne Alpolgármester Asszony felé a kérdésem, hogy a 
Történelemtanárok Egylete miért nem a pályázatunkra nyújtotta be a kérelmét. 
 
Döme Zsuzsanna: Nagyon releváns a kérdés, és örülök, hogy erre kitérhetek. Azt gondolom, hogy ez a kérelem, 
nem fér bele egy ferencvárosi kategóriába sem. Nem biztos, hogy mi leszünk a helyszíne a rendezvénynek, nem 
a mi területünkön működik, konkrétan erre a programra koncentrál, és kéri minden más önkormányzat segítségét. 
Úgy gondolom, ez pontosan az a kivétel, amely a szabályt erősíti. Közvetve, minden kerületnek, ahol iskolák 
működnek, és történelemtanítás folyik, fontos, hogy ez a nagy múltú és független szervezet ne szűnjön meg és ez 
az éves szakmai konferencia valósuljon meg, hiszen ez nemcsak Ferencváros, hanem az egész ország érdeke. 
 
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk az Sz-177/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 58/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3146. számú 
„Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési előirányzatának terhére 500.000,- Ft 
támogatást nyújt a Történelemtanárok Egylete részére az Sz-177/2022. számú előterjesztés mellékletét képező 
kérelemben megjelölt Történelemtanárok 32. Országos Konferenciájának megvalósításának költségeire. 
Határidő: 2022. május 11.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
2.) felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
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15./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző 

személyek részére 
 Sz-154/2022. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 
Takács Máriusz: Három kérelmet kaptunk. Ezek nagyon komoly dolgok, hiszen a saját közoktatási feladatainkban 
is van munkaerőhiányunk, illetve a kerület rengeteg iskolájában van munkerőhiány, ahol egy biztosított lakásnak 
nagyon nagy munkaerőpiaci értéke van. Éppen ezért ez egy nagyon meggondolandó dolog. Egyrészt a korábbi 
években megvolt annak a gyakorlata, hogy ehhez a fenntartó, - bár jelen esetben mind a három kérelmező a Klikk 
alkalmazásában áll - véleményét kikérjük, Kérdezném, hogy ez megtörtént-e most is, mert én úgy látom nem történt 
semmi. Az évi két lakást nagyon meg kell fontolni, hogy hogyan osztjuk szét, hiszen egyrészt ezekre nekünk saját 
magunknak is szükségünk van, a saját közoktatási rendszerünk foglalkoztatásának fenntartásában. Másrészt van 
felellőségünk abban is, bár nem a mi feladatunk, hogy az iskolákban is legyenek tanárok. Közben látom, hogy jön 
a válasz, hogy nem volt a Klik-kel beszélgetés. 
 
Árva Péter: Csatlakoznék Elnök Úrhoz, nagyon korlátolt számú lakásunk van, sok területre lehetne ezeket 
osztogatni, értelemszerűen ez nagyon nehéz, mert elfogynak, tehát nagyon megfontoltan kell tennünk. Nekem 
alapvetően az elsődleges szempontom, hogy ne legyen az óvodáinkban munkaerőhiány, és hogyha a mentén 
tudunk vidékről óvodapedagógust Budapesten tartani, hogy szolgálati lakást adunk neki, az egyértelmű prioritás. 
Másrészt ne felejtsük el azt sem, hogy a Klik-kel a viszonyunk furcsa, nincs vezetője, nem tudjuk, kivel kell tárgyalni, 
ha a szolgálati lakás mentén kialakulna egy normális párbeszéd a Klik vezetőségével, és ki lehetne rakni az asztalra 
azokat a kérdéseket, hogy pl. a Molnár Ferenc Általános Iskolában miért nem működik az uszoda, és erre közösen 
találnánk megoldást, akkor ennek sokszorosa lenne a haszna. A javaslatom az lenne, hogy dobjuk vissza a labdát 
a kérelmezőnek, három lakást nem tudunk adni, nem tudjuk eldönteni, hogy melyik szereplő kapja, kérjük meg 
őket, hogy állítsanak sorrendet a pályázatokban és akkor lehet, hogy tudunk adni nulla, egy vagy kettő lakást. 
A döntés, ami előterjesztésként előttünk nem megválaszolható, leszavazni nem akarom, nem tudom, formailag 
hogyan működhet. Kérném, hogy arról szavazzunk, hogy keressük meg a kérelmezőt, azzal, hogy az általa javasolt 
három személyt ő rangsorolja, és utána kerüljön vissza hozzánk ez a döntés. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Egyetértek Árva Péterrel. Kiegészíteném annyival a tankerülettel kapcsolatban, hogy az 
uszodán kívül van egy Komplex Óvodánk, ahol a felújítási pénz felét ígérte a tankerület és becsapta az 
önkormányzatot és nem fizetett semmit, ezért tavalyi évben a fél költségvetést mi elkülönítettük, a tankerület 
vállalta, hogy ő adja a másikat, hogy az udvar fel legyen újítva az ottani óvodásoknak. Ez az óvoda a tankerület 
fennhatósága alá tartozik, ebbe szálltunk volna mi bele. Végül a tankerület semmit nem csinált. Szeretném, ha az 
önkormányzat és a tankerület között partneri viszony legyen, mert mi ehhez saját forrásainkat ajánljuk fel, és 
tesszük bele a kerületi gyerekekért és oktatókért, de ez kétoldalú dolog kellene, hogy legyen. 
 
Janitz Gergő: Természetesen, ha a bizottság Árva Péter javaslatáról dönt, mi eszerint fogunk eljárni. Annyi apró 
kiegészítést tennék, hogy ő többször említette hozzászólásában, hogy a kérelmezőt keressük meg a sorrenddel. 
Itt azonban nem a tankerület volt a kérelmező, hanem az egyes személyek, tehát az oktatási tevékenységet végző 
egyén. A korábbi lakásrendeletünk szerint a tankerület tett javaslatot és az alapján dönthetett az illetékes grémium, 
ez az új lakásrendelet hatályba lépésével változott, és most már a kerületi oktatási intézményben dolgozók, mint 
magánemberek nyújthatnak be kérelmet.  
 
Takács Máriusz: Én akkor azt a határozati javaslatot tenném fel, hogy kérünk a kérelmezők együttes 
munkáltatójától, vagyis a Kliktől egy állásfoglalást arra vonatkozólag, hogy hogyan priorizálnák a kérelmeket, és 
hogy valóban jogviszonyban állnak-e a tankerülettel, és ezután vegyük újra napirendre. 
 
Bucher Fanni: Kérdésem, hogy csak ez a három pályázó volt összesen? Igen. 
 
Janitz Gergő: A rendelet szerint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság jogosult dönteni, a Kulturális, Oktatási, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság csak előzetes véleményezést tehet. Tolmácsolni fogom a Gazdasági és 
Közbeszerzési Bizottságnak, hogy ezzel a plusz kiegészítéssel kérik az újra napirendre vételt.  
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Kállay Gáborné: A Belső-Pesti Tankerületi Központ nem fogja azt mondani, ha három dolgozója az 
önkormányzathoz fordul, és az önkormányzatnak van arra lehetősége a rendelet által, hogy három lakást adjon a 
rászoruló pedagógusoknak, akik itt a Ferencvárosban dolgoznak, és a ferencvárosi gyerekeket tanítják, nem tudom 
feltételezni, hogy azt mondják, hogy ne adjunk nekik lakást. Nem tudom, miért kell plusz köröket futni. Ja, hogy 
kettőt lehet adni, akkor értem, de szerintem akkor pedig mi is tudunk dönteni, hiszen van egy olyan pedagógus 
közöttük, aki ebben az évben kezdte el a működését Ferencvárosban. El tudjuk dönteni, hogy annak, aki már 7-8 
éve itt dolgozik, és ha jól emlékszem, aki az Ádám Jenő Zeneiskolában zongoratanár csak most kezdett. Ja, hogy 
ő pedig Kárpátaljai menekült. Akkor nem tudom, őt oldják meg valahogy másképpen.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Egyébként kiemelt kormányzati támogatás a pályakezdő fiataloknak a megsegítése. Szóval 
nem ilyen egyszerű a döntés. Én azt gondolom, dolgozzon egy kicsit a tankerület is, mert eddig nem nagyon tette. 
 
Takács Máriusz: Az általam feltett határozati javaslat tehát, miszerint kérünk egy priorizálást a tankerülettől és 
később visszatérünk a döntésre. Kérem, szavazzunk most. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 59/2022. (V.10.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, az Sz-154/2022. sz. előterjesztés 
vonatkozásában, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ nyilatkozatát bekéri azzal kapcsolatban, hogy az 
előterjesztésben szereplő kérelmezők közül kit és milyen sorrendben támogatnak. 
Határidő: bizottság következő ülése 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

        (10 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, az ülést 15.34 
órakor bezárom.  
 

 
k.m.f. 
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