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      Iktató szám: Sz-436/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 

2022. december 7.-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme 
 
Előterjesztő:    Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető - Humánszolgáltatási Iroda 
Halmai András irodavezető-helyettes - Humánszolgáltatási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tisztelt Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Berlinger Gábor, a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 

elnöke 2022. november 25. napján kelt, jelen előterjesztés mellékletében szereplő kérelmével 

fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: 

Ferencváros Önkormányzata). 

 

A kérelem szerint a Soroksári út 114. szám alatt működött az 1848-1849-es forradalomban és 

szabadságharcban részt vett, idős honvédek menháza, mely az 1944-es bombázások idején 

pusztult el. 

 

Az idén 150 éve, 1872. szeptember 29. napján megnyílt intézményre Egyesület méltó módon 

kíván megemlékezni, és az évforduló alkalmából egy terepaszalt szeretne elkészíteni, amely az 

épület makettjét, kertjét és az agghonvédek figuráit tartalmazná. 

 

A makett tervezetten a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei keretein belül 

működő Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (a továbbiakban: Gyűjtemény) állandó 

kiállításába kerülne be, mely előzetesen egyeztetésre került a Gyűjtemény vezetőjével, Gönczi 

Ambrussal. 

 

Az Egyesület kapcsolattartója megkereső e-mailjében leírta, hogy a makett, mely 1-35 

méretarányban készül, készítése leállt: az „épület” 50 % készültségben van, az emelet hiányzik, 

a kert készen van, padok, kandeláber elkészültek. Terveik szerint a kertbe sétáló, padon 

üldögélő, kártyázó öreg honvéd modellek készülnének, mintegy 15-20 db. Ennek elkészítéshez, 

és a projekt befejezéséhez várnák Ferencváros Önkormányzatának 500.000,- Ft összegű 

támogatását. 

 

A fenti támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet „Kulturális, oktatási, 

egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési előirányzatán. 

 

A bizottsági ülésen korábban már felmerült a témában egy, az Egyesület által jelzett 

obeliszk támogatása, de az emlékoszlop megvalósítása jelenleg tulajdonjogi problémák 

miatt nem megvalósítható. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

Budapest, 2022. december 1. 

 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

 

Melléklet: Egyesület kérelme és a makett 

  



 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 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 150.000,- Ft támogatást nyújt a Budakeszi 

Katonai Hagyományőrző Egyesülete részére az Sz-……./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 

 

 

 


