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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 26-án  

13:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz, 

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

Hivatal részéről: 
Döme Zsuzsanna alpolgármester, Reiner Roland alpolgármester, Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 
Halmai András irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető, Szilágyi Imre Irodavezető, Hidasi Gábor 
sportreferens, Nehéz Jenő informatikus, Somlai János kabinetvezető, Koór Henrietta csoportvezető. 
 
Meghívottak: Torzsa Sándor képviselő. 
 
Takács Máriusz: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság mai ülését. Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes, az ülést 13.00 órakor 
megnyitom. Kérdezem, hogy van-e napirend előtti hozzászólás? 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 60/2022. (V.26.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása  

111/5-10/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról 

126/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők 

 
3./ Javaslat oktatási helyiségpályázat kiírására (Budapest IX., Üllői út 87. fszt. 1. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló helyiség) 
Sz-199/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

(8 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 

 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása  

111/5-10/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Érkezett a napirendhez módosító javaslat. Ezek megtalálhatóak voltak a bizottsági felületen.  
 
Döme Zsuzsanna: A 111/8/2022. sz. indítványhoz szeretnék hozzászólni. Az első pontban szerepel egy olyan 
módosítás, ami ezt a bizottságot is érinti. Szeretném kérni a bizottságtól, hogy védjék meg az ”FMK rendezvények” 
költségvetési sort. Azt a pici pótlás, ami lehetővé teszi, hogy a pandémia után egy normális rendezvényi 
költségvetés álljon rendelkezésre a kerületi programokra. A részvételi a költségvetés is olyan, amit bőven el lehetne 
indítani, de ezt majd képviselő-testületi ülésen mondom el. A 111/10/2022. sz. előterjesztés szól a Bakáts 
Bunkerről. Kaptam a FIÜK-től egy tájékoztatást, amit kéthete elmondtam szóban, és ezt erősíti meg. Benne van, 
hogy mire ment el a 10 millió forint. Természetesen ebben már akkor benne volt a tűzvédelmi fejlesztés. Ezt írta 
felül a Katasztrófavédelemnek az a véleménye, ami alapján most oda még egy nagyobb összeget át kell 
csoportosítani, ahhoz hogy ez az intézmény megnyithasson. A tegnapi bizottsági vitában elhangzott, hogy teljes 
felújításról továbbra sincs szó. Más hatósági engedélyekre nincs szükség. Hangsúlyoztam, hogy ebben a formában 
raktározásra sem használható a helyiség. Azt gondolom, hogy a most már megújult Bakáts tér legfrekventáltabb 
helyén ez egy olyan intézmény lenne, ami tényleg az egész kulturális életet meghatározza a kerületben. Láttam, 
hogy ez veszélybe került és kértem a szervezeteket, intézményeket, kulturális szereplőket, - akik már eddig 
érdeklődtek vagy tudom, hogy programokat hoznának – akik nyilatkoztak, hogy támogatják a Bakáts Bunkert. 
Felsorolom őket: Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője, Grafikusoktól is kaptunk megkeresést, 
Magyar Festészet Napja Alapítvány nagy rendezvényt hozna ide, melynek a fővédnöke az MTA elnöke dr. Freund 
Tamás, de egyébként a MŰTŐ csoport is írt arról, hogy milyen hiátus és mennyire fontos lenne ez a kulturális tér, 
hogy megmaradjon, hogy valóban el tudjon indulni. Ezen kívül a Bartók Táncegyüttes is megkeresett, akik 
táncházat szeretnének, és a Ludwig Múzeum is támogatja, és hoznának ide külföldi művészeket is. A Proton 
Színház, Mundruczó Kornélék is írtak nekünk ezzel kapcsolatban meg a Freeszfe egyesület is. Kérem, hogy 
támogassák ennek a kulturális térnek a beindulását. Nem az lesz, hogy folyton újabb és újabb összegekre lenne 
szükség ehhez. Megnéztem a tavalyi jegyzőkönyveket és azt láttam, hogy pártállástól függetlenül mindenki látja 
azt, hogy ez mennyire fontos kulturális tér és mennyire meghatározhatná és gazdagíthatná a kerület életét. Kérem, 
hogy támogassák.  
 
Torzsa Sándor: Örülök Alpolgármester Asszony lelkesedésének, hogy elkezdett írásban kommunikálni, szerintem 
az irány jó. Javaslom, hogy ne Mundruczó Kornélnak írogasson, hanem nekünk egy előterjesztést ezzel 
kapcsolatban és akkor elindulhat a Bakáts Bunker. Örülök annak, hogy vette a fáradságot és ezeknek a 
szervezeteknek megírta a levelet, ezzel az erővel hozhatott volna a bizottság elé egy előterjesztést, fél éve ezt 
várjuk és már régen túl lennénk ezen. Kérem, a Szervezést, hogy segítsen eljuttatni az előterjesztésemet ezekhez 
az egyesületekhez, hogy mindenkinek világos legyen, hogy mi az a probléma, ami miatt ez a kulturális tér nem tud 
elindulni. A probléma nem új keletű, hiszen a bizottságnak több tagja jelezte azt, hogy a 10 millió forint, amit 2021-
ben előirányoztunk a költségvetésben, az kevés lesz ennek a helynek a felújítására. Képviselőtársaim kérték 
Alpolgármester Asszonytól, hogy a felújítással kapcsolatban készüljön egy terv, amiből lehet látni azt, hogy 
pontosan mekkora költségek lesznek. Ez a terv még nem készült el. Az általam és Takács képviselőtársammal 
együtt jegyzett előterjesztésben nincs semmilyen újdonság. Ahhoz, hogy ez a kulturális tér megkapja a működési 
engedélyt 10 millió forint kevés lesz. Azt nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz, lehet, hogy elég az 50 millió 
forint. Azt szeretnénk, ha készülne ezzel kapcsolatban egy felmérés, egy tervezés, hogy lássuk a költségeket. Amit 
majd a bizottságok és a Képviselő-testület meg tud vitatni. Addig ezt a pénzt, mi céltartalékba helyezzük, tehát nem 
kerül elköltésre, várjuk Öntől az előterjesztést. Ha ezt megteszi akkor, akkor ez a hely ma már működik. Ez a hely 
nem kapta meg a használatbavételi engedélyt, mert a Katasztrófavédelmi Hatóság tartott egy ellenőrzést és 
megállapította, hogy súlyos tűzvédelmi hiányosságok vannak, ennek elhárítása kerül 50 millió forintba. Kollégák 
jelezték Önnek, akkor, hogy 10 millió forint erre kevés lesz. Ön azt mondta, hogy elég lesz. Most azt mondja, hogy 
50 millió forintból meglesz. Azt feltételezem, hogy az a felelős magatartás, ha megnézzük, hogy valóban elég-e, 
mert abba az utcába nem fogunk belemenni, hogy már ráköltöttünk 10 millió forintot, ezért költsünk rá még 50 millió 
forintot, majd kiderül, hogy kell még valamit rákölteni, ezért költsünk rá 90 millió forintot. Nyugodtan írja meg 
Mundruczó Kornélnak is, hogy ezt mondtam a bizottsági ülésen. Legyen kedves betartani, figyelembe venni 
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Magyarország törvényeit, és ennek a helynek is egy olyan koncepciót előkészíteni, ami képes megfelelni azoknak 
az előírásoknak, ami biztonságosan működtetheti ezt a helyet. Nem úgy működik egy helynek a nyitása, hogy Ön 
éppen ezt, akarja vagy hogy milyen egyesületek támogatják, hanem törvények szabályozzák. Bocsánatot kérek, 
de ezen a helyen, ha történik egy halálos kimenetelű baleset, akkor nem azok a kollégák lesznek felelősségre 
vonva, akiknek Ön írogat, hanem azok, akik felelősen, az Ön utasításaira kénytelenek kinyitni ezt a helyet a 
különböző nagyszerű kiállításoknak. Ön nem hajlandó tudomásul venni, hogy vannak dolgok, amelyeknél 
konkrétan emberek biztonságával, életével játszunk. Ezt vegye tudomásul. Ez nem politikai kérdés, persze 
mosolyoghat Magyarország törvényein, értem, hogy a Kétfarkú Kutya Pártnál, úgy működnek a dolgok, hogy bármit 
lehet csak akarni kell, de tudja vannak előírások, és ez ilyen egyszerű. 
40 millió forint lett beállítva év elején az FMK nagy rendezvények sorára. Ezt Alpolgármester Asszony szeretné 
megemelni 80 millió forintra. Javasoltuk, hogy egyezzünk meg egy döntetlenben. Legyen 60 millió forint. Ez egy 
szép emelés, más költségvetési sorok nem emelkednek 50%-kal. Jusson több a kultúrára, mint év elején. 
Polgármester Asszony a Facebookon fogalmazta meg, hogy az ellenzéki képviselők 50 millió forintot vettek el a 
kultúrától. Én kiszámoltam, pont 50 millió forinttal kerül most több beállításra kulturális célokra. Azt, amit 
Polgármester Asszony mondott, azt a pénzt most visszaállítjuk. Azt gondolom, hogy megvan az idei évi többlet. 
Nem látjuk indokoltnak a plusz 20 millió forintot beállítani. 
 
Árva Péter a bizottság tagja, megérkezett az ülésterembe. 
 
Deutsch László: Kedves Baranyi Krisztina, vagy nem? Tegnap a bizottsági ülésen egy vitazárót mondtam, el is 
vettem a kedvét a további vitától. Illene hozzászokni a vezetésnek ahhoz, hogy a Képviselő-testület él, és élni fog 
a jogköreivel. Magyarul Ön előterjeszthet akármit, mi fogunk dönteni, nem Önök. Ahogy Torzsa Úr mondja Önökön 
semmi felelősség nincs. Visszatérve a bunkerre. Többször előfordult, hogy elkezdtünk egy beruházást, valamelyik 
képviselőtársunk indítványára, majd sokszorosába került. A katasztrófavédelem jelzett, valószínűleg sok minden 
még ki fog derülni, rejtett hibák lesznek. Az építkezéseknél a használatbavételi engedélyről annak idején 17 
társhatóság döntött. Szerintem ez most is lehet 10 felett. A Lokálpatriótáknak az a véleménye asszonyom Önről, 
hogy a mi pénzünkön mecénáskodik, és ha letöröljük a port, mindig kutyapárti logó jön elő. Ezt nem kívánjuk, nem 
szeretnénk, se most, se a jövőben. Önnel kapcsolatban a képviselő-testületi ülésen lesz egy szóbeli 
előterjesztésem hogyan fogjuk meg a szárnyalását. 
 
Döme Zsuzsanna: Valóban annyit akartam a kulturális bizottság tagjainak figyelmébe ajánlani, hogy növeltük a 
sorokat, de ezek a sorok csökkentek a legjobban. Az utolsó békeévben, tehát a pandémia előtt csak a Bakáts 
Fesztre 64 millió forint lett elköltve. Ez a 60 millió forint van egész évre beállítva. Még ezzel a 20 millió forinttal sem 
éri el a „Nagyrendezvény” sor azt az összeget, amit 2019-ben. A 111/8/2022. sz. előterjesztés 1. pontjában szereplő 
140 millió forinttal jóval elnézőbbek, mint a Bakáts Bunker utolsó stádiumánál. Elhiszem, hogy Deutsch László 
képviselő úr szerint még 100 hatósági engedélyre lesz szükség, de én a Hatósági Irodában tudok egyelőre bízni 
és a szakvéleményükre hallgatni. 
 
Torzsa Sándor: A 140 millió forintot, amit az idősügyi átmeneti gondozó házra, annak átalakítására tervezzük. A 
két előterjesztést a Képviselő-testület tárgyalta. A Bakáts Bunker átalakításáról szóló előterjesztés érdemi része 
három sor volt. Jancsó képviselő asszony előterjesztése három oldal, ami tartalmazott egy munkacsoport felállítást, 
ütemtervet és egy előzetes költség kalkulációt. Ez a két előterjesztés közötti különbség. Jancsó képviselő asszony 
működtette a munkacsoportot. Ennek köszönhetően elkészült a szociális gondozó átalakításra vonatkozó terv, így 
be lehetett árazni és lett egy költség kalkuláció. A szakbizottság többször ülésezett, volt ez ügyben egyeztetés, 
párbeszéd. Ha beállítja a Képviselő-testület a költségvetésbe a 140 millió forintot, akkor ezután elindulhat az 
intézkedési terv. Ha Ön, ugyanazon a napon, ugyanezt kezdi el csinálni, akkor ma nem vitatkoznánk ezen. Elő 
lehet venni az előterjesztéseket, meg lehet nézni mindkét előterjesztés minőségét és szakmai színvonalát. Nagyon 
szívesen odaadom Önnek, hogy lássa, hogyan kell elkészíteni egy előterjesztést, és tudjon egy ilyet csinálni a 
következő képviselő-testületi ülésre.  
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 111/8/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KOEN 61/2022. (V.26.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
111/8/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés 
módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (8 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 111/9/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 62/2022. (V.26.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
111/9/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés 
módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (8 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 111/10/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
KOEN 63/2022. (V.26.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
111/10/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés 
módosítása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (8 igen, 1 nem) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 111/5/2022., 111/8-10/2022. sz. előterjesztések 
határozati javaslatairól. 
 
KOEN 64/2022. (V.26.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
111/5/2022., 111/8-10/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (5 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról 

126/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 126/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 65/2022. (V.26.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
126/2022. számú – „Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. május 26. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (8 igen, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat oktatási helyiségpályázat kiírására (Budapest IX., Üllői út 87. fszt. 1. szám alatti nem lakás 

céljára szolgáló helyiség) 
Sz-199/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Jelenleg a Tanoda van itt és továbbra is szeretne itt maradni. Szóbeli módosítással élnék, ami a 
pályázati kiírás szövegét illeti. A pályázat leadási határideje június 7-e lenne és a bontás pedig június 8-a. Jelzem, 
hogy a rákövetkező június 13-i héten rendkívüli ülés keretében el is bírálná a bizottság. A Tanoda folyamatos 
működéséhez június 30-ig szerződést kell kötnie az Önkormányzattal. 2025. május 31-ig szeretnénk nekik odaadni 
a helyiséget. 
 
Döme Zsuzsanna: Befogadom a módosításokat. 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-199/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 66/2022. (V.26.) sz. 

Határozat 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a jelen elő ̋terjesztés mellékletét képező̋ 
pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételekkel, követelményekkel, bírálati szempontokkal pályázatot ír ki nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére oktatási tevékenység céljára a 1091 Budapest Üllői 
út 87. fszt. 1. szám alatti, 124,57 m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre együttműködési 
megállapodás megkötésének kötelezettsége mellett, e ́s felkéri a polgármestert a pályázat közzétételére. 

Határidő: döntést követő 5 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, az ülést 13.35 
órakor bezárom.  

 
k.m.f. 

 
 Takács Máriusz 
 elnök 
           
Árva Péter 
bizottsági tag 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 


