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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. december 7-én  

15:30 órakor megtartott rendes nyílt üléséről 
 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz, 

Árva Péter, 
Deutsch László (igazoltan távol) 
Kállay Gáborné, 
Dr. Mátyás Ferenc, 
Sajó Ákos,  
Bodnár Alex Szilveszter, 
Bucher Franciska (igazoltan távol) 
Hulse Alexandra, 
Kozma András, 
Dr. Nagy Attiláné tagok. 
 

Hivatal részéről: 
Döme Zsuzsanna alpolgármester, Reiner Roland alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre 
Irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, Koór Henrietta csoportvezető 
 
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina – FÜK vezetője, Modrassi Lázsló – az FMK igazgatóhelyettese, Dr. Bencsik 
Márta - a Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, Tamás Margit - a FIÜK gazdasági vezetője. 
 
Takács Máriusz: Szeretettel köszöntök mindenkit, ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság decemberi rendes ülését. Megállapítom, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes, az ülést 
15.33 perckor megnyitom. Aki szeretne hozzászólni napirend előtt, a normál szót kér gombbal legyen szíves jelezni, 
aki a napirendhez szólna hozzá, az pedig a normál ügyrendi szót kér gombot használja! 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 128/2022. (XII.7.) sz. 
 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
2./ Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására (I. forduló) 

281/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve 

273/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  
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4./ Javaslat a kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére 

257/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

 
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára 

287/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
6./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési 
intézmények (Óvodák) 2021/2022. nevelési évben végzett szakmai munkájáról  

288/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
7./ Vidámság Háza Alapítvány kérelme 
 271/2022 sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester  
 
8./ Javaslat Bucsa várossal testvérvárosi kapcsolat felvételére 

283/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
         Csóti Zsombor tanácsnok 

 
9./ Javaslat IX. kerület Soroksári út egy szakaszának átnevezésére 

301/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
 

10./ Szinetár Dóra Veronika kérelme  
 Sz-428/2022. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
11./ Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme 

Sz-436/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
(9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés rendelete (I. 
forduló) 

278/2022., 278/2/2022. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: A minket érintő sorokon nincs releváns változás. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk 
a 278/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KOEN 129/2022. (XII.7.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
278/2022. számú – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi költségvetés 
rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (6 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására (I. forduló) 

281/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 281/2022. sz. rendelet módosításáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 130/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
281/2022. számú – „Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 8/2017. (II.21.) önkormányzati 
rendelet módosítására (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

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

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi 

munkaterve 
273/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester  

 
Takács Máriusz: Néhány minket érintő pont is van benne, de semmi szokatlan vagy meglepő. Kérdés, észrevétel 
nincs. Kérem, szavazzunk a 273/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 131/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
273/2022. számú – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. 
félévi munkaterve” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Javaslat a kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére 
257/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

 
Takács Máriusz: Három határozati javaslat van előttünk. A), B) és C). Visszafelé teszem fel szavazásra, először 
a C)-vel. Hogyha az nem kap többséget, utána a B). Utána, ha ez sem kap többséget, az A) javaslat, amit felteszek 
szavazásra. Kérem, szavazzunk a 257/2022. sz. előterjesztés C) határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 132/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
257/2022. számú – „Javaslat a kerületi újság jövőbeni előállítására és terjesztésére” című – előterjesztés C) 
határozati javaslatáról. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

(6 igen, 3 nem) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése céljára 

287/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Van itt több helyiség is, ezek jelenleg is foglaltak, csak már lejártak a hozzájuk kötődő 
szerződések. A Stúdió „K” Alapítvány, az Írók Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, a 2B Kulturális és Művészeti 
Alapítvány és az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete, kerületünk megbecsült kulturális intézményei, 
illetve az a két helyiség, amiről már kétszer szavaztunk. Kérdezem Aljegyző Úrtól, hogyha az első kettőről mi már 
kettőször hoztunk határozatot, szükséges-e, hogy most is hozzunk róla döntést. Hoztunk egy határozatot, a 
Képviselő-testület azt mondta, hogy köszöni szépen, de ő nem így dönt. Nem látom az okát, hogy miért kellene 
erről most is határoznunk. Kell-e tényleg most is határoznun? Köszönöm, Aljegyző Úr megerősítette, hogy kell 
döntést hoznunk erről. Hat darab határozati javaslatunk van, amiről külön kell szavaznunk. Lehet egyben is 
szavazni. 
 
Árva Péter: Szeretném megkérni Elnök Urat, hogy a képviselő-testületi vitában, amikor elmondja, hogy 
támogattuk, hangsúlyozza ki, hogy ez már harmadszor kerül a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottság elé, s érveljen amellett, hogy ezt végre a Képviselő-testület is kijelölje, mert ez így kicsit frusztráló, hogy 
nem hallgatnak meg minket, viszont ők nem tudnak kezdeni a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságon mást ezzel 
a helyiséggel. Alpolgármester Asszony egyetért. És amikor mi egyetértünk, az biztos, hogy igaz. 
 
Takács Máriusz: A következtetést nem értem, hogy hogy jött le, de elfogadom. Van-e aki szeretné, hogy külön 
szavazzunk a határozati javaslatokról. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 287/2022. sz. előterjesztés 
határozati javaslatairól egyben. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 133/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
287/2022. számú – „Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kijelölése kulturális vagy oktatási tevékenység végzése 
céljára” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 
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 (6 igen, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő 
köznevelési intézmények (Óvodák) 2021/2022. nevelési évben végzett szakmai munkájáról  

288/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Takács Máriusz: Jó vaskos anyag volt. Remélem, mindenki át tudta nézni. Kiváló munkát végeztek idén is az 
óvodáink. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 288/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 134/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
288/2022. számú – „Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában 
működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2021/2022. nevelési évben végzett szakmai munkájáról” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2022.december 8. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Vidámság Háza Alapítvány kérelme 
 271/2022 sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester  
 
Takács Máriusz: Ez az alapítvány a József Attila-lakótelepi Kosztolányi Dezső Általános Iskolának a projektjét 
szeretné támogatni. Ezzel a 227.000 forinttal, amit kértek tőlünk. Azt gondolom, hogy ez egy szép és nemes és 
fontos cél, hogy ha módunkban áll, támogassuk az iskoláinkat és minden törekvést, amit ők elindítanak. Azt 
gondolom, hogy ennyivel biztos, hogy módunkban áll. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 271/2022. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 135/2022 (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
271/2022. számú – „Vidámság Háza Alapítvány kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 
 

(9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8. Javaslat Bucsa várossal testvérvárosi kapcsolat felvételére 

283/2022. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 
         Csóti Zsombor tanácsnok 

 
Árva Péter: Nagyon vegyes érzelmekkel állok ehhez az előterjesztéshez. Elméletileg, első olvasatra jó ötlet, 
támogatjuk. Második olvasatra viszont felmerül bennem két komoly aggály. Az egyik az, hogy még 2019 végén, 
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2020 elején én részt vettem egy olyan egyeztetésen a Polgármesteri Kabinetben, amin az egyik napirendi pont az 
volt, hogy Bécs és Berlin IX. kerületével vagy VIII. kerületével, mert ott a Franzstadt az nem a IX., hanem a VII., 
létesítsünk testvérvárosi kapcsolatokat. Eltelt 3 év és nem láttam ennek a folytatását, eredményeit. Értem, hogy 
mért Bucsa. Tudjuk és minden együttérzésünk, támogatásunk az ukránoké ebben a háborús helyzetben. 
Megfordítom a kérdést, miért Ferencvárossal kössön Bucsa testvérvárosi kapcsolatot? Bucsa budapesti analógiára 
Törökbálint helyzetű, méretű, talán annál egy kicsit nagyobb külváros. Bucsával nem nekünk kellene testvérvárosi 
kapcsolatot létesíteni, hanem Budapestnek. Nekünk viszont Kijev valamelyik kerületéhez kellene fordulnunk ilyen 
megkereséssel. Nagyon heves érzelmek vannak bennem ebben a történetben. Egyrészt nagyon szeretném 
támogatni, másrészt vannak aggályaim és lehet, hogy ezt érdemes lenne egy kicsit jobban átgondolnunk. 
 
Takács Máriusz: Előterjesztő hiányában nem tudok reagálni, de ha Alpolgármester Asszony kívánja, megadom a 
szót. 
 
Döme Zsuzsanna: A Bécs és Berlinre vonatkozó kérdésre reagálnék elsősorban. Valóban felmerültek más 
testvérvárosi kapcsolatfelvétel igények és ötletek is. A pandémia ezeknek eléggé gátat vetett. Másrészt az volt 
azután az álláspont, amivel Csóti Zsombor tanácsnok úr is egyetértett, hogy először a meglévő testvérvárosi 
kapcsolatainkat próbáljuk meg minél többféle tartalommal feltölteni, hogy utána, mikor egy újabb testvérvárosi 
kapcsolatfelvételre sor kerül, akkor már legyenek olyan csatornák, olyan bejáratott dolgok, amiket ide át tudunk 
vinni. Az elmúlt években a meglévő testvérvárosaink mindegyikével elmélyültek ezek a kapcsolatok, civil és 
kulturális együttműködések indultak, de akár azt is láthatjuk, hogy egymáshoz hívjuk azokat a kulturális szereplőket, 
akik egy-egy városhoz csatlakoznak. Most már, amiért eddig lassítottuk ezeket az új testvérvárosi 
kapcsolatfelvételeket, ezekben már sikerült előre lépni. Miért Bucsa? Ezt az előterjesztők is leírták, miért tartják ezt 
fontosnak. Hogy miért Ferencváros? Ferencváros az elmúlt évben, mióta ez a tragikus helyzet fennáll a 
szomszédunkban, egyébként is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a háború áldozatain segítsen. Külön 
bizottságunk van, ami ezzel a területtel, humanitárius segítségnyújtással foglalkozik és így indokolt az, hogy most 
nem Bécs és Berlin felé, hanem egy olyan város felé forduljunk, akikkel most is rengeteget foglalkozunk, most is 
nagyon sok élő kapcsolatunk van és tényleg az elmúlt egy évben mindenféle módon kapcsolódtunk azokhoz a 
városokhoz és azokhoz a településekhez, diákcsoportokhoz, akiknek tudtunk segíteni és remélem, hogy még 
továbbra is fogunk tudni. Egy ilyen testvérvárosi kapcsolat meg tudja azt erősíteni, hogy legyen még egy szint, ami 
miatt mi belefolyunk és próbálunk segíteni. 
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 283/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 136/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 
„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
283/2022. számú – „Javaslat Bucsa várossal testvérvárosi kapcsolat felvételére” című – előterjesztést.” 

 (4 igen, 5 tartózkodás) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat IX. kerület Soroksári út egy szakaszának átnevezésére 

301/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Árva Péter: Szeretném tájékoztatni a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, hogy tegnap a 
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ülésén ezt az előterjesztést hosszasan megtárgyaltuk. 
A kérdéses útszakasz az helyrajzi számok meg telekszabályozás szempontjából rettenetesen kaotikus. A Soroksári 
út több helyrajzi számmal rendelkezik, amiket össze kéne vonni, a Kvassay útnak a vége és a Budapest Park 
területe egy telken van, azokat szét kéne választani. Az a konkrét helyrajzi szám, amire itt javaslatot tesznek, az 
egy kanyarodó, vagy villamos, vagy vasúti sáv lehetett akkor és még egy bódé is bele van szabályozva. Emiatt mi 
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alapvetően támogattuk ezt az átnevezést, de az volt a tiszteletteljes javaslatunk, és ezt fogom a Városfejlesztési, 
Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság nevében kérni, hogy ezt vegyük le a napirendről, s előbb történjen meg 
ezeknek a telkeknek a szabályozása és rendezése, és utána nevezzük el ezt az új, megfelelően rendezett, 
szabályozott telek mentén Fábián Júliáról.  
 
Takács Máriusz: Köszönöm szépen Elnök Úrnak a tegnapi Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi 
Bizottság üléséről történt tájékoztatást. Elmondanám az érveimet, hogy miért gondolom, hogy ez támogatandó. 
Egyrészt közben kaptunk egy levelet Főpolgármester Úrtól. Ennek az utolsó sorában van a lényeg. Felmerült az, 
hogy mi történik a Soroksári úttal, hogyha az egyik oldalán egy szakaszon megszakítjuk, mi lesz a számozással, 
lehet-e így egyáltalán ezt csinálni, attól még, hogy ott egy önálló helyrajzi szám van. Erre reagál Főpolgármester 
Úr azzal, hogy ha jól értem, a Soroksári út folytonossága megmarad. Ott létrejön egy új tér a Budapest Park előtti 
részen, ami felveszi az énekesnő nevét, vagy felvenné az énekesnő nevét. A tegnapi Városfejlesztési, Innovációs 
és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy nemrég volt előttünk egy nagyon hasonló ügy, ez az 
Imre utca átnevezése volt, ami lényegében megint picit arról szólt, hogy van egy híres intézmény vagy egy jó hírű 
intézmény, ami igazából a címébe fölvenné valakinek a nevét, hogy így éltesse tovább, így tartsa fenn az 
emlékezetét. Itt is erről van szó, hogy a Budapest Park címébe kerülne be ennek a művésznek a neve, ezzel 
szolgálná az ő emlékét. Legutóbb ezt a Képviselő-testület nem támogatta az Imre utcánál, arra való hivatkozással, 
hogy az Imre utca egy 230 éves védett név, de jelen helyzetben ez nem indokolt. Egyrészt nem tűnik el a Soroksári 
út, mint megnevezést, másrészt technikailag sem változik igazából semmi, csak kikerül egy utcatábla, illetve a 
Budapest Park ilyen címen lesz elérhető. Gondolkodjunk el, hogy egy művész neve meddig marad fenn a 
köztudatban. Egy fiatal kortárs művész, énekes neve. Mennyi idő alatt felejti el őt a világ? Érdemes támogatnunk 
ezt az átnevezést. 
 
Árva Péter: Alapvetően egyetértek és a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság keretében meg 
is fogom szavazni ezt az átnevezést. Az viszont alap, hogy egy munkát előbb el kell végezni, földrajzilag, 
földmérőkkel, földhivatali bejegyzésekkel, telekalakításokkal, az nekünk kutya kötelességünk lenne, és nem egy 
cikkcakk alakú közterületet átnevezni térnek. Kérem Alpolgármester Asszonyt, hogy közvetítse Polgármester 
Asszony felé, javaslom, hogy most támogassa a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 
Polgármester Asszony vonja vissza ezt az előterjesztést. Kérjük ezt a telekszabályozást, telek átalakítást és utána 
egyhangúlag tudjuk megszavazni és nem kerülünk egy olyan helyzetbe, hogy bár a kulturális részével egyetértünk, 
de mégis, technikai jellegű kifogások miatt le kell szavazni a Képviselő-testületnek. Ez Mezey Istvánnak volt, a 
FIDESZ frakcióból a javaslata, hogy talán ez lenne az elegáns, hogy lekerüljön a napirendről ez a dolog és a telek 
átalakítás, telekszabályozás után kerüljön vissza hozzánk. Itt most meg fogom szavazni természetesen. 
 
Kállay Gáborné, a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 
 
Takács Máriusz: A városfejlesztési vonatkozással természetesen én is egyetértek, hogy egy rendezetlen 
telekviszonyt el kell rendezni. Szerintem most nem erről szól, amiről most szavazunk. Kérdés, észrevétel nincs. 
Kérem, szavazzunk a 301/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 137/2022. (XII.7.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
301/2022. számú – „Javaslat IX. kerület Soroksári út egy szakaszának átnevezésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. december 8. 
Felelős: Takács Máriusz elnök 
 

(6 igen, egyhangú) 
Dr. Nagy Attiláné és Sajó Ákos, a bizottság tagjai nem szavaztak. 

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 
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10./ Sz. D. V. kérelme  

 Sz-428/2022. sz. előterjesztés 
 Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Kállay Gáborné, a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. 
 
Takács Máriusz: Ez az egyik pályázatunkhoz kapcsolódik. Egy technikai jellegű dolog. Maga a projekt 
megvalósult, csak a lebonyolítója változna meg különböző törvényi változások miatt, a KATA törvényről van szó. 
Ha jól láttam, már meg is valósul egy jó adag belőle. Kaptunk róla nagyon szép beszámolót. Azt gondolom, hogy 
ez egy támogatható dolog, meg egy kiváló program. Azt hallottam a középiskoláktól, hogy igen kiváló ez a program. 
Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-428/2022. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 138/2022. (XII.7.) sz. 

 
Határozat 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a KOEN 51/2022. (V.10.) 
számú határozata alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és Sz. D. V. egyéni 
vállalkozó között 2022. július 8. napján megkötött támogatási szerződés átruházásához és a Propeller Team 
Művészeti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság szerződésbe történő belépéséhez, valamint felkéri a 
polgármestert az Sz-428/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti szerződéstervezet – szükség esetén annak 
érdemét nem érintő változtatások megtételét követő – aláírására. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
11./ Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme 

Sz-436/2022. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 
Takács Máriusz: Ez a Honvéd Menház témájához kapcsolódik, amivel kapcsolatban sajnos a korábbi kérelem 
nem volt támogatható, mert nem lehetett felállítani ezt az obeliszket, de most egy terepasztalhoz kérnek 
támogatást, ami a helytörténeti gyűjteményünkben kapna helyet. Szerintem ez egy szép és méltó megemlékezés. 
Jó, hogy valaki foglalkozik ezzel.  
 
Kozma András: Az előterjesztőt kérdezném, hogy az egyesülettel felvették-e a kapcsolatot, hogy ez a 150.000 
forint ez mekkora segítséget jelentene számukra, mert ha jól látom, az előterjesztésben ők 500.000 forintot kértek. 
Meg tud-e valósulni esetleg így is ez a makett vagy esetleg tudnak máshonnan előteremteni forrást ezen a 150.000 
forinton felül? 
 
Döme Zsuzsanna: A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben most is látható ezzel a témával kapcsolatban egy 
kiállítás. Ennek a megnyitóján is jelen volt a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület is, és részt vettek, 
emelték a színvonalát ennek az eseménynek is. Ott szóban egyeztettünk ezzel a kérelemmel kapcsolatban. Nyilván 
az obeliszk egyelőre egy elég messze, távolba került, mint lehetséges megemlékezési forma. Ott nekem igaziból 
ezt a 150.000 forintot mondták, aztán a kérelmet én 500.000 forintról kaptam meg, én azért a 150.000 forintot 
terjesztettem elő, mert akkor, ott szóban erről beszéltünk a makett készítőivel. Természetesen a Kulturális, 
Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, ha úgy érzi, emelhet ezen az összegen. Én a szóbeli egyeztetés 
alapján azt gondolom, hogy a makett befejezéséhez ez szükséges. Nyilván lehet ez végtelenül, folyamatosan 
fejlesztendő makett is. Tényleg erre alapozva javasoltam ezt az összeget.  
 
Kozma András: Amennyiben a költségvetési sor rendelkezésre áll megfelelő összeggel, akkor szerintem az 
összeg, a kérelem felével, 250.000 forinttal támogassuk ezt. 
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Sajó Ákos: Ugyanerre gondoltam, tehát ez a támogatás mindenképpen jobb, mint a 150.000 forint. 
 
Takács Máriusz: Technikailag megkérdezném a Hivatalunkat, hogy van-e 250.000 forint ezen a soron. Szilágyi 
irodavezető úr bólogat, úgyhogy rendben. 
 
Döme Zsuzsanna: Befogadom ezt a módosítót. Plusz százezer forintot is el lehet még költeni ennek a makettnak 
az elkészítésére. Lehet, hogy Sajó Ákos és Kozma András képviselők és lehet, hogy én is rajta leszek majd.  
 
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-436/2022. sz. előterjesztés módosított 
határozati javaslatáról, hogy az egyesületnek 250.000 forintot adunk.  
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 
KOEN 139/2022. (XII.7.) 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 250.000,- Ft 
támogatást nyújt a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesülete részére az Sz-436./2022. számú előterjesztés 
mellékletét képező kérelemben megjelölt, 1848-1849-es forradalomban és szabadságharcban részt vett, idős 
honvédek menházáról készített makettjének megvalósítási költségeire. 
Határidő: 2022. december 7.  
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  
 
2./ felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (9 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Takács Máriusz: Köszönöm szépen mindenkinek a mai és az egészéves munkáját! Az ülést 16.01 órakor 
bezárom. Legközelebb az újévben találkozunk. Kellemes Ünnepeket kívánok mindenkinek! 

 
k.m.f. 

 
 

 Takács Máriusz 
 elnök 
           
Árva Péter 
bizottsági tag 
 
 
 
Fábián Beatrix 
jegyzőkönyvvezető 


