Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2022. június 21-én
15:30 órakor megtartott rendes nyílt üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Takács Máriusz,
Árva Péter,
Kállay Gáborné,
Sajó Ákos,
Bucher Franciska,
Hulse Alexandra,
Kozma András,
dr. Mátyás Ferenc,
Dr. Nagy Attiláné tagok.

Hivatal részéről:
Döme Zsuzsanna alpolgármester, Reiner Roland alpolgármester, Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, dr.
Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Halmai András irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető, Szilágyi Imre
Irodavezető, Hajdu Erika csoportvezető, Nehéz Jenő informatikus, dr. Papula Lászlóné referens, Lacza Annamária
referens, dr. Világos István csoportvezető, Janitz Gergő irodavezető, Somlai János kabinetvezető, Koór Henrietta
csoportvezető.
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina – FÜK vezetője, Hagymási Zoltán – Média Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Torzsa Sándor 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 15.33 órakor
megnyitom. Kérdezem, hogy van-e napirend előtti hozzászólás? A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel?
Nincs.
Szilágyi Imre: Szeretném bemutatni az új esélyegyenlőségi referenst, Lacza Annamáriát. Átadom neki a szót.
Lacza Annamária: Üdvözlök mindenkit. Lacza Annamária vagyok, múlt hét óta vagyok a Humánszolgáltatási Iroda
dolgozója. Az eredeti végzettségem pedagógus, majd szociális munkás diplomát szereztem. Emberi erőforrás
tanácsadó is vagyok. Dolgoztam szociális munkásként hosszú idejig családsegítő központban. A munkaügyi
területnek minden lépcsőfokát végigjártam. Talán az esélyegyenlőséghez és az ifjúsághoz kapcsolódóan tudom
mondani, hogy trénerként és coach-ként is dolgozom civil szervezetekkel. Remélem, hogy ezt majd az itteni
munkában is tudom hasznosítani. Ha valakit még érdekel valami, akkor szívesen válaszolok.
Takács Máriusz: Köszönjük szépen a bemutatkozást. Isten hozta mi nálunk, jó munkát kívánunk! Kérem,
szavazzunk a napirend elfogadásáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KOEN 67/2022. (VI.21.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondása
156/2022., 156/2-6/2022. sz. előterjesztések
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Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
2./ 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 (II. forduló)
106/2/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő
3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának
átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
137/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
145/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
5./ Javaslat közszolgáltatási szerződések beszámolóinak elfogadására, valamint azok módosítására
142/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
6./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására
151/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
7./ A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
148/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
8./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára
155/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
9./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj
Közalapítványa 2021. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2022. évi támogatási szerződés megkötésére
164/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
10./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi
munkatervére
140/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
11./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására
Sz-237/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
12./ Javaslat helyiségpályázat elbírálására
Sz-238/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
13./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek
részére
Sz-231/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
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14./ A József Attila irodalmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása
Sz-223/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

(9 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának azonnali hatályú
felmondása
156/2022., 156/2-6/2022. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. Kérdezem a bizottságot, hogy kívánja-e zárt ülésen
tárgyalni? Ügyvezető Úr nem kér zárt tárgyalást és a bizottság sem.
Torzsa Sándor: Tudom azt, hogy több módosító javaslat van az előterjesztéshez. Nem ismerjük a különböző
módosító javaslatokat és azt még elemezni kell, hogy milyen megoldási irányok készültek. Kérem a bizottságot és
frakciómat, hogy minden javaslatnál tartózkodjunk és a holnapi napon megismerve ezeket ki tudjuk választani azt,
hogy melyik irány a helyes ezek közül. Sok értékes javaslat érkezett, érdemes ezeket megismerni. Vannak pártok,
ahol igyekeznek kialakítani más véleményeket is. Mi ezek közé tartozunk, és ehhez kérünk egy kis megértést.
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a 156/2/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 68/2022. (VI.21.) 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
156/2/2022. számú – ”Módosító javaslat a 156/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”
(1 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a 156/3/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
KOEN 69/2022. (VI.21.) 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
156/3/2022. számú – ”Módosító javaslat a 156/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”
(2 igen, 7 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a 156/4/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
KOEN 70/2022. (VI.21.) 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
156/4/2022. számú – ”Módosító javaslat a 156/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”
(1 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
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Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a 156/5/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
KOEN 71/2022. (VI.21.) 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
156/5/2022. számú – ”Módosító javaslat a 156/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”
(1 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a 156/6/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
KOEN 72/2022. (VI.21.) 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
156/6/2022. számú – ”Módosító javaslat a 156/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”
(1 nem, 8 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a 156/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
KOEN 73/2022. (VI.21.) 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
156/2022. számú – ”A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása, munkaviszonyának
azonnali hatályú felmondása” című – előterjesztést.”
(2 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
2./ 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 (II. forduló)
106/2/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 106/2/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 74/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
106/2/2022. számú – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló
…/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

4

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának
átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
137/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 137/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 75/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
137/2022. számú – ” Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és
gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
145/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 145/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 76/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
145/2022. számú – ” Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi
munkájáról” című – előterjesztést.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(6 igen, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat közszolgáltatási szerződések beszámolóinak elfogadására, valamint azok módosítására
142/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: Kérem, Alpolgármester Asszonyt, hogy pár szót mondjon arról, hogy miért szükséges a
szerződések módosítása, illetve milyen jellegű módosítások szerepelnek benne.
Döme Zsuzsanna: Elsősorban a pandémiás év utáni normál szintre visszatérő összegek és az ehhez tartozó
szolgáltatások módosulnak. Azt gondolom, a beszámolók alapján is, hogy ezek jól működő együttműködések. A
Concerto szerződés módosítása nincs ezek között. Náluk a korábbi évekhez képest magasabb összegű
támogatást gondoltunk, ami 5 millió forintról 8 millió forintra növekszik. Több egyeztetés után sem tudtunk zöldágra
vergődni azzal kapcsolatban, hogy milyen kibővített szolgáltatást kérjünk. Még egy személyes találkozó után fog
ez is a bizottság elé kerülni. Ez folyamatban van.
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Takács Máriusz: Több kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 142/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 77/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
142/2022. számú – ”Javaslat közszolgáltatási szerződések beszámolóinak elfogadására, valamint azok
módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására
151/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 151/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 78/2022. (VI.21.) sz.
Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
151/2022. számú – ”Javaslat alapítványi pályázati beszámolók elfogadására” című – előterjesztést.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
7./ A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése
148/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 148/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 79/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
148/2022. számú – ” A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése” című –
előterjesztést.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
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8./ Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára
155/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Döme Zsuzsanna: Ez már egyszer volt a bizottság előtt. Majd utána a Képviselő-testület előtt is, és az ott
elhangzott kifogások és kérdésekre tértünk ki ebben az előterjesztésben. Elsősorban azt hangsúlyoztuk jobban,
hogy 4 pályázati körben nem mentek ki ezek a helyiségek. Elhangzott, hogy piaci alapon is kiadhatóak lesznek 56 év múlva valószínűleg, éppen ezért 3 évre tervezzük most, hogy ne üresen álljanak ezek a helyiségek. Most az
előterjesztés tartalmazza azt is, hogy ezekre érdeklődés sem volt a piaci pályázatok során. Ne üresen álljanak ezek
a helyiségek, hanem kedvezményesen próbáljuk meg őket pályáztatni. Olyan kifogások hangzottak még el, hogy
esetleg már megvannak, hogy kik lennének a helyiségek bérlői. Természetesen nem, továbbra is nyílt pályázat
van, és bizottsági hatáskörben van. Ezekkel bővült az előterjesztés. Kérem, hogy támogassák, írjunk ki pályázatot.
Sok szervezet érdeklődik a helyiségek iránt. Javasolt összegek is bekerültek, ezeket a bizottság is véleményezi és
lehet ezeken módosítani. Azt gondolom, hogy ezek sem olyan alacsony összegek. Üresen álló helyiségekről van
szó, amik ha kedvezményesen, de gazdára találnak, azzal a kerület kulturális kínálata tud bővülni és bevételt is
hoz.
Takács Máriusz: A bizottság egy része végiglátogatta ezeket az ingatlanokat. Megnéztük, hogy milyenek, mit lehet
velük csinálni. Elkísért minket a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnöke is. Például a Ráday utca 55. szám
alatti helyiség egy nagyon picike utcáról nyíló helyiség. Sokat gondolkodtunk, hogy milyen kulturális vagy oktatási
céllal lehet ott csinálni valamit. Nem nagyon láttuk bele ezt a feladatot, de meg lehet próbálni. A Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság elnöke elmondta, hogy a helyiség a Boráros térhez való közelsége miatt, illetve mivel
valamilyen szolgáltatást lehetne csinálni a gazdasági pozíciója nem olyan rossz, mint a többinek, de ettől
függetlenül, mivel régóta üresen áll, ezért jó lenne ezzel kezdeni valamit.
Árva Péter: Köszönjük Irodavezető Úrnak, hogy megszervezte a bejárást. Tanulságos volt. Tisztelettel kérem a
városvezetést, hogy ezt előtte is meg lehet tenni és akkor talán nem futunk két kört. A kulturális vagy oktatási
tevékenység hasonló keretében egy kerékpár szerviz nyert legutóbb. Az se nem oktatási, se nem kulturális. Ez a
közösség érdekében szolgáló piaci alapon nem életképes funkció. Ez alatt nem még egy plusz galériát vagy
színházat értünk, hanem valamilyen közösségi funkciót. A pályázat kiírásnál figyeljünk oda erre, hogy ne vágjunk
le olyan funkciókat, amiből kirekeszti ez a két kategória.
Takács Máriusz: Azután, hogy bejártuk ezeket a helyiségeket beszélgettünk a bizottság néhány tagjával, hogy
miért dolgozunk ezekkel a helyiségekkel, miért jelöljük ki ilyen célra. A legokosabb, amit tudtunk mondani, hogy
nyílván azért, mert a funkció, ami megszületik a ferencvárosiakat szolgálja. A döntésnél ez a szempont biztos, hogy
meg fog jelenni, hogy látni kell azt, hogyan szolgálja a helyiségek kedvezményes kiadása a helyi közösségeket,
Ferencváros közösségét.
Döme Zsuzsanna: Nagyon örülök, hogy ebben egyetértünk. Másik esetben is látszódott, hogy a bizottság egy
olyan pályázót támogatott, aki nem konkrétan kulturális szereplő. Nem hiszem, hogy kizárnánk területeket. Azon
kívül, hogy maga a szervezet milyen tevékenységet folytat ebben a helyiségben, a beadott pályázata alapján és
az utána lévő egyeztetések alapján a helyiség bérleti szerződése mellé együttműködési megállapodás is születik.
Abban szerepel, hogy a tevékenysége mellett miket kínál pluszban a kedvezményért cserébe a Ferencvárosiaknak.
Ha támogatják ezt és kiírásra kerülnek a pályázatok, akkor köszönöm, ha mindenki a saját felületén terjeszti, hogy
minél több helyre eljusson ez a lehetőség.
Takács Máriusz: Javaslom a nyárra való tekintettel, hogy hosszabb pályázati idővel legyen kiírva. A szeptemberi
ülésünkön tudunk majd erről dönteni.
Szilágyi Imre: Ahhoz, hogy a pályázatot kiírjuk, ahhoz kell majd egy bizottsági döntés.
Takács Máriusz: Köszönöm a tájékoztatást. Kérem, szavazzunk a 155/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
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Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 80/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
155/2022. számú – ”Üres helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára” című –
előterjesztést.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(7 igen, 2 nem)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
9./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi
Ösztöndíj Közalapítványa 2021. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2022. évi támogatási szerződés
megkötésére
164/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 164/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 81/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
164/2022. számú – ”Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák"
Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2021. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2022. évi támogatási
szerződés megkötésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
10./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II.
félévi munkatervére
140/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
dr. Mátyás Ferenc: Jó, hogy van, igazából semmi értelme nincs. Az első félévésben is vannak olyanok, amiket
beterveztünk áprilisban, májusban, de azóta se lett belőle semmi. Ha játsszuk ezt a munkatervest, akkor próbáljuk
meg a végrehajtását is komolyan venni, különben annyit ér, mint egy WC papír.
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 140/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:

KOEN 82/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
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A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
140/2022. számú – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. II. félévi munkatervére” című – előterjesztést.
Határidő: 2022. június 22.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
11./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására
Sz-237/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-237/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 83/2022. (VI.21.) 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 szervezet beszámolóját.

1.

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek

2020. évi
felhasznált
támogatási
összeg (Ft)

Budapest Külső Üllői Úti Református Egyházközség

620.000,- Ft

Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 57/2020. (VII.26.) számú határozata alapján támogatásban
részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek

2020. évi
felhasznált
támogatási összeg
(Ft)

1.

Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület

200.000,- Ft

2.

Jedermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

310.200,- Ft

Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
3./ tudomásul veszi, hogy a KOEN 80/2020.(IX.9.) számú önkormányzati határozata alapján az Aszódi-lakótelepen
kulturális tevékenység támogatásban részesített Czinka Panna Népfőiskola Egyesület pályázatát nem valósította
meg, a támogatási összeget maradéktalanul visszautalta.
Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
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4./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 23/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban
részesített szervezetek beszámolóját a kerületi rendezvények támogatására művészeknek a ferencvárosi
vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen.
2021. évi
felhasznált
egyéb szervezetek, magánszemélyek
támogatási összeg
(Ft)
1.

Balogh Eszter e.v.

325.000,-

2.

Makranczi Zalán Géza e.v.

390.000,-

Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
5./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 26/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban
részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.
2021. évi
felhasznált
egyéb szervezetek, magánszemélyek
támogatási összeg
(Ft)
1.

Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete

550.000,-

2.

Formiusz Színházi Egyesület

400.000,-

3.

Jedermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

320.000,-

Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
6./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 28/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban
részesített kreatív helyi tevékenységet folytató szervezet beszámolóját.

1.

egyéb szervezetek, magánszemélyek

2021. évi
felhasznált
támogatási összeg
(Ft)

Friss Összművészeti Formáció

350.000,-

Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
7./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 31/2021. (VII.22.) számú határozata alapján támogatásban
részesített testvérvárosba megyek pályázat tevékenységet folytató szervezet beszámolóját.

1.

egyéb szervezetek, magánszemélyek

2021. évi
felhasznált
támogatási összeg
(Ft)

Pelső-Premier Színházi Bt.

1.200.000,-

Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

10

8./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 74/2021. (XI.10.) számú határozata alapján támogatásban
részesített Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok támogatása”
tevékenységet folytató szervezetek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek

2021. évi
felhasznált
támogatási összeg
(Ft)

1.

Braqfilm Kft.

300.000,-

2.

Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia

300.000,-

3.

Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület

450.000,-

4.

Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület

120.000,-

Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
9./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-8. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket.
Határidő: 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
12./ Javaslat helyiségpályázat elbírálására
Sz-238/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-238/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 84/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./a 1091 Budapest Üllői út 87. földszint 1. szám alatti, 124.57 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára
szolgáló helyiséget Közért Egyesület részére 2025. május 31. napjáig szólóan bérbe adja, együttműködési
megállapodás kötése esetén 10.400,- Ft/hó+Áfa kedvezményes, együttműködési megállapodás kötése hiányában
456.757.,- Ft/hó+Áfa bérleti díj ellenében.
Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázó értesítéséről, valamint együttműködési megállapodás és
bérleti szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 60 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
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Takács Máriusz: Jelzem a Hivatal és Alpolgármester Asszony felé, hogy nekik ez egy elég sürgős szerződéskötés,
mert ha ennek a hónapnak az utolsó napjáig nincs megkötött bérleti szerződésük, akkor elveszítik a működési
engedélyüket.
13./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző
személyek részére
Sz-231/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Beérkeztek a kérelmek, melyekből kettőt tudunk támogatni. A kör végén az lesz a javaslatom,
hogy ebből egyet támogassunk, még pedig azt, akit a Tankerület első helyre javasolt. A jelenlegi
lakásrendeletünkben az szerepel, hogy közoktatási célokra évente kettőt ítélhetünk oda. Viszont óvodai közoktatási
feladatok címszóval is szoktunk szolgálati lakást adni, de azt egy másik keretből, amiből nem minden évben jut
óvodapedagógusnak is. Szeretnék ősszel benyújtani egy lakásrendelet módosítást, hogy ebből a keretből egyet
mindig a Tankerület javaslatára, és egyet az óvodavezetők javaslatára osszon ki a bizottság. Így egyensúlyt
tudnánk teremteni hogyan is osszuk el. A saját kötelező feladatunkat muszáj megtámogatni ezzel, mert nő nálunk
is a pedagógus hiány. Most például kb. 10 fő hiánnyal küzd az intézményhálózat.
Kállay Gáborné: Azt gondolom, hogy az rendben van, hogy az óvodapedagógusoknak évente adjuk egy lakást,
ezzel maximálisan egyetértek. Azzal nem, hogy az iskolai pedagógusoknak a keretéből adjuk oda, mert létszámát
tekintve is legalább az ötszöröse. Pedagógus hiánnyal küzd a kerület. Az Önkormányzat megteheti azt, hogy két
szolgálati lakást adjon oda továbbra is. Most a jelentkezés is úgy történt, hogy hárman jelentkeztek erre a két
lakásra. A módosítást ősszel meg lehet tenni. Jövő évtől pedig legyen egy keret arra, hogy az óvodapedagógusok
is kapjanak szolgálati lakást. 20 közoktatási intézmény van a kerületben.
Árva Péter: Egyetértek Kállay Gábornéval. Az én gyermekeimnek is volt olyan óvónője, aki azért mondott fel és
ment el vidékre, mert nem tudta a lakhatását biztosítani Budapesten. Városfejlesztési szempontból az a menete a
tömbrehabilitációnak, hogy a lakásállományunkban költöztetjük be a rehabiltálandó kiürítésre jelölt épületekben élő
lakókat. Az fontos cél, hogy ne történjen lakosságcsere, akik itt éltek azok választhassák meg, hogy a kerületben
akarnak-e maradni. Kezdenek elfogyni a lakásaink. Értem azt, hogy ez csak egy lakás, de csak egy lakás a
tűzoltóknak, a rendőröknek, iskolai oktatóknak évente. El kell kezdeni azon gondolkodni, hogy ezt visszafogjuk,
mert el fog fogyni a lakásállomány. Úgy vitatkozom Kállay Gábornéval, hogy mindenben igazat adok neki, csak a
realitás az, hogy ez is egy szempont. Ha ezt a számot csökkentjük, akkor ez nem a mi kőszívűségünknek az oka,
hanem a rehabilitáció folytatásához is szükség van lakásállományra.
Takács Máriusz: Igaz sokkal több pedagógus van iskolában és ott sokkal nagyobb a baj is. Viszont nekünk az a
feladatunk, hogy a saját kötelező feladatunkat minél jobban ellássuk és a nálunk kialakulóban lévő problémát kell
kezelni. Az, hogy baj van iskolákban, meg hogy tanár hiány van, ez az Állam feladata, hogy ezt kezelje. Az
egészségügyi ellátás, meg a rendőrség is az Állam feladata azt is segítjük, és nem mondom azt, hogy ne. Nem az
a javaslatom, hogy ne adjunk az iskolai dolgozóknak, de azt gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy dedikáltan
fordítsuk az óvodáink felé ezt az eszközt, ami a kezünkben van – a szolgálati lakás – és próbáljuk meg úgy
felhasználni, hogy az ő problémáikat csökkentjük, mert ott is nő ez a probléma. A mi feladatunk az, hogy ezt a
problémát megoldjuk.
Kállay Gáborné: Ha jól tudom 5 szolgálati lakást oszt ki Ferencváros minden évben, ami nem a pedagógusoknak,
mondják, hogy 8-at. Ebből a 8-ból 1-et lehet adni az óvodapedagógusoknak, és akkor megmarad a két lakás, amit
az egyéb pedagógusoknak szánunk. A gyerekeinkről van és ez kiemelten kezelendő téma függetlenül attól, hogy
kinek a feladata, az Államé vagy az Önkormányzaté. Ferencvárosi gyerekek járnak ezekbe az iskolákba, óvodákba.
Egy kicsit meg kellene már mozdítani a városrehabilitációt. A ciklus felénél vagyunk és nem tudom, hogy elindulte már ilyen irányú mozgás. Ha jól tudom a Gát utca 24. sz. rehabilitációja talán el fog indulni. Mire a háború által
előidézett válság olyan mértékben előrehaladt, hogy az a pénz, amit most az Önkormányzat erre a célra fenntart
már nem lesz elég, és minél tovább húzzuk a dolgot, annál kevésbé lesz ez elegendő erre.
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Takács Máriusz: Pici dolgokkal ping-pongozunk mi ezzel az egy-egy szolgálati lakással. Csak egy óvodában
ahhoz, hogy egy vezető ténylegesen tudjon egy lakással gazdálkodni hány db lakásnak kellene egy óvodához
tartoznia, hogy ez a munkaerőpiacon komoly nyomást jelentsen. Ez óvodánként 3-4 lakás. Ez nehéz kérdés, mert
nagy igény lenne erre. Egyenként teszem fel a határozati javaslatokat szavazásra. A Tankerület első helyre tette
K. A., másodikra Sz. B. és harmadiknak H. I. Így teszem fel szavazásra. Felhívom a bizottság figyelmét, hogy
maximum kettőt oszthatunk ki, ebből egyet javasolok kiosztásra.
Kállay Gáborné: Továbbra is ragaszkodom a két lakás kiosztásához és eltérnék attól, amit a Tankerület javasolt,
mert azt gondolom, hogy az Önkormányzatnak jogában áll méltányolni azt, hogy Sz. B. 2013 óta dolgozik a
kerületben a iskolában, ráadásul családalapítás előtt áll. K. A. 2019 óta dolgozik a Iskolában és egyedül költözne
a lakásba. H. I. az iskolában dolgozik, ………. származik és a ………. pedagógus, Úgy tudom, hogy
Ferencvárosban szeretne maradni, ráadásul átképzés alatt van és ének tanár lesz belőle. Egyébként alig van ének
tanár Ferencvárosban. Első helyen Sz. B., második helyen pedig H. I. javaslom.
Takács Máriusz: Ezen ne múljon, akkor így teszem fel szavazásra. Először Sz. B., majd H. I., és végül K. A.
szavazunk majd. Az, hogy ki milyen szociális helyzetből jön, arról csak egy kérelem van. Amikor szociális
lakáspályázatot bonyolítunk, akkor az ennél egy kicsit komplexebb szokott lenni és több dolgot és jobban
megvizsgálunk. Nehezen érzem azt a mi szakmai szempontunknak, hogy ki milyen szociális helyzetből jön. A
Tankerület jobban tudja, hogy melyik iskolából…Furcsállom a kérelmek alapján, hogy miért K. A. van az első
helyen, nálam se ő lenne az első, de a Tankerületnek bizonyosan meg volt az oka, hogy őt sorolta előre.
Kállay Gáborné: Gondolom az, hogy angol szakos. Abban tényleg nagy hiány van, de engedjék meg, hogy nekem
az ének-zene a szívem csücske, úgyhogy én emiatt is mást támogatok.
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a Sz-231/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Sz. B.
vonatkozásában.
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 85/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottságnak az Sz-231/2022. sz. - Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási
tevékenységet végző személyek részére” című - előterjesztést Sz. B. vonatkozásában.”
(3 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a Sz-231/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról H. I.
vonatkozásában.
KOEN 86/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottságnak az Sz-231/2022. sz. - Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási
tevékenységet végző személyek részére” című - előterjesztést H. I. vonatkozásában.
(3 igen, 6 tartózkodás9
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk a Sz-231/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról K. A.
vonatkozásában.
KOEN 87/2022. (VI.21.) sz.
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Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottságnak az Sz-231/2022. sz. - Szolgálati lakás juttatása a kerületi köznevelési intézményekben oktatási
tevékenységet végző személyek részére” című - előterjesztést K. A. vonatkozásában.
Határidő: 2022. június 21.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(6 igen, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
14./ A József Attila irodalmi támogatásra beérkezett pályázatok elbírálása
Sz-223/2022. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: A szakmai zsűri megnézte a pályázatokat. A zsűri: Nádasdy Ádám író, költő, műfordító, Erdős
Virág költő, Várhegyi András újságíró, szerkesztő kritikus, Sztarenki Pál színészrendező, és Fehér Renátó költő.
Ezúton is köszönjük a munkájukat. Azt javasolják, hogy az 5 József Attila irodalmi ösztöndíjasunk idén Bíró
Zsombor Attila, Bakos Gyöngyi, Élő Csenge Enikő, Székely Szabolcs, Hidas Judit legyen.
dr. Mátyás Ferenc: Szeretném megköszönni Papula Évinek azt a mérhetetlen munkát, amit ebbe a második
irodalmi támogatásnak a megszervezésében tett, illetve a szakmai zsűrinek, hogy a sok beérkezett pályázatból
megtalálták azt az 5 nevet, akik elnyerhetik ezt a támogatást. Szeretném kérni a városvezetéstől és a Hivataltól,
hogy jobban tegye magát oda. Akár megjelenés, akár újság, akár egyéb platformok tekintetében. Egy
támogatottnak a műve ne akkor jelenjen meg majd a kerületi lapban, amikor már lejárt a pályázat.
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Sz-223/2022. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KOEN 88/2022. (VI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának 27/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelete alapján a 2022. júniustól 2022.
novemberig tartó támogatási időszakban az alábbi személyeket részesíti a József Attila irodalmi támogatásban, és
felkéri a polgármestert az alábbi személyekkel a támogatási szerződés megkötésére:
1.
2.
3.
4.
5.

Bíró Zsombor Attila
Bakos Gyöngyi
Élő Csenge Enikő
Székely Szabolcs
Hidas Judit

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

(6 igen, 3 tartózkodás)
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Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, az ülést 16.23
órakor bezárom.

k.m.f.
Takács Máriusz
elnök
Árva Péter
bizottsági tag

Koór Henrietta
jegyzőkönyvvezető
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