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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 2023. január 18-án  

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

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Takács Máriusz, 

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

Hivatal részéről: 
Döme Zsuzsanna alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Ignáth Kitti alpolgármesteri munkatárs, 
Romhányi Ildikó irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, Noska Zoltán, a Pályázati Csoport munkatársa, dr. Papula 
Lászlóné referens, Fábián Beatrix jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Deutsch Kornélia- az FMK munkatársa, Gyurákovics Andrea képviselő, Kerek András – az FMK 
igazgatója, Takács Krisztián képviselő. 
 
Takács Máriusz: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és 
Nemzetiségi Bizottság ülését. Megállapítom, hogy a bizottság 9 jelenlévő fővel határozatképes, az ülést 15.34 
perckor megnyitom. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 1/2023. (I.18.) sz. 
 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Döntés a József Attila Skanzen és Diákközpont munkacímű pályázat benyújtásáról 

3/2023. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
(9 igen, egyhangú) 

A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt: 
 
Árva Péter  Igen  
Bodnár Alex Szilveszter Igen 
dr. Mátyás Ferenc Igen 
Dr. Nagy Attiláné   Igen 
Hulse Alexandra   Igen 
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Kállay Gáborné  Igen  
Kozma András  Igen  
Sajó Ákos  Igen 
Takács Máriusz  Igen  
Bucher Franciska  Távol 
Deutsch László  Távol 
 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Döntés a József Attila Skanzen és Diákközpont munkacímű pályázat benyújtásáról 

3/2023. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
 
Takács Máriusz: Időközben kaptunk a napirendi ponthoz egy anyagot. Ezt én kértem a Pályázati Csoporttól. Ez 
még nem a teljes pályázati szöveg, hanem a lényege, a szakmai koncepciónak, illetve a költségvetés. 
Természetesen tarthatunk olvasási szünetet, hogy végigfussuk ezt az anyagot, át lehessen olvasni. Van benne 
egy pár újdonság ahhoz képest, ami az előterjesztésben szerepelt. Aki szeretne szünetet kérni, az kérem, jelezze.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Első körben azt szeretném megkérdezni, hogyha van egy olyan pályázati anyag, amit 
elméletileg a holnapi nap során kell benyújtanunk, három napja hívjuk össze a rendkívüli bizottsági ülést, akkor 
miért a bizottsági ülés előtt 6 perccel kapjuk meg magát a pályázati anyagot, a költségvetést, és miért csak egy 
ilyen kis „bullshit” az, ami előterjesztésként szerepel? Komolyan három nappal a bizottsági ülés időpontja előtt, 
ezeket az anyagokat, amiket most megkaptunk, ezt miért nem kapjuk meg. Ha nem volt kész, akkor az anyag 
egyáltalán nem volt előkészítve. 
 
Döme Zsuzsanna: Először is javasolnám, hogy fussa át az anyagot, mert igaziból ez szerepel az előterjesztésben 
is. Akartam is kérdezni, hogy mik azok, amiket új elemek, de ahogy itt beszélünk majd a pályázatról, látszik, hogy 
a pályázatnak a nagyobbik része nem is kerül sem leadásra a pályázatban, sem most kidolgozásra, hiszen éppen 
olyan ez a pályázat, hogy a koncepció után, a konkrét kidolgozás, mindenféle egyeztetések után kell, hogy 
végleges formát öltsön. Azt gondolom, hogy nem „bullshit” készült. Valóban elég utolsó pillanat. Köszönöm, ha 
jelzi, hogy mi az, ami a pályázati anyagban szerepel és az előterjesztésben pedig nem, és amiről úgy érzi, hogy 
ehhez a döntéshez nagyon szükséges. Egyébként tényleg a mai délutánig is írták a kollégák és nagyon friss az 
anyag. Úgy gondolom, hogy ami az előterjesztésben van, az ennek a lényege, máshogy kifejtve a pályázatban. 
 
Takács Máriusz: Dr. Mátyás Ferenc nem olvasta ezt a 8 oldalt, ezért én mondanám. Eltérés például, hogy 
együttműködő partnerként ebben a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részt fog venni, 300 millió forint értékben fog 
ebben tervezni, az, hogy hogyan osztódik fel ez a 2,5 milliárd forint. Ezek jelentős különbségek az előterjesztéshez 
képest. Tényleg vannak benne olyan információk, de azért ezek megérthető dolgok, hogyha elolvassuk.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Makogott Alpolgármester Asszony összevissza, csak a kérdésemre nem válaszolt. Ezt azért 
hiányolom. Mi a különbség? Nem vagyok jó matekból, de azért véleményem szerint a 9 oldal és a 2 oldal között 
van különbség. 2 oldal az érdemi része az előterjesztésnek, a másik az 9 oldal. Már csak a matek nyelvén, hogyha 
nézzük, van különbség a kettő között. Nem lehet azt mondani, hogy ugyanez. Legyen kérdés is, mert nem tudom, 
ez kitér-e bármire. Ki fogja üzemeltetni? Milyen megtérülési rátája van, mert itt lesznek fizetős dolgok. Milyen 
forrásokból kívánja az Önkormányzat előteremteni a szükséges 20 százaléknyi önrészt?  
 
Takács Máriusz: Most gyűjtsük össze a kérdéseinket, mert sok kérdés van. Akiben van kérdés, tegye fel ebben a 
körben, azután egy kicsit szortírozzuk, hogy melyikre válaszol a Pályázati Csoport, melyikre Alpolgármester 
Asszony. 
 
Kállay Gáborné: Tudunk lakást biztosítani az ott lakóknak? Mennyibe kerül a lakók kiköltöztetése? Ez nem 
szerepel a költségek között. Mi lesz a bérlakás állományunkkal? Ez azt jelenti, hogy ennyivel csökkenni fog a 
ferencvárosi szociális bérlakásállomány. 
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Árva Péter: Az első kérdésem, hogy ki készítette ezt az anyagot, mert megint egy olyan anyag került elénk, amit 
Polgármester Asszony jegyez, de nem hiszem, hogy Ő írta az egészet, és az anyag készítője nincs rajta. A második 
kérdésköröm Kállay Gábornére rácsatlakozva, a lakások kiürítésének a költségét vizsgálná. Értelemszerűen 
fontosnak tartom, hogy erről a telekről kapjunk tájékoztatás: telekméret, hasznos alapterület, lakásszám lakott – 
nem lakott bontásban, ezen lakásoknak a komfort szintjéről egy bontást, hogy hány lakás komfortos, hány nem 
komfortos. Ezen kérdéseknek az lenne a célja, hogy költség oldalról meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen plusz terhet 
jelent ez az Önkormányzat számára. Viszont a lakások, amiket elveszítünk, annak a költségét valahol máshol kell 
nekünk pótolni. Értelemszerűen ez ebbe a pályázatba nem rakható bele. Jelenleg ebben az épületben élő családok 
számára lakásmegváltás vagy cserelakás biztosítása biztos, hogy nem fér bele.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Folytatnám, mert félek, hogy így elvesznek a megválaszolás során a kérdések, s akkor újra 
fel kell tenni ezeket. Engem érdekelne az edzőterem dolog. Ezt hogyan képzeljük el egy műemléki épületben? 
Meghirdetjük edzőteremként, kialakítjuk, aztán vagy jön rá valaki, vagy nem lesz? Van-e a közelben edzőterem? 
Van-e reális igény, kereslet arra, hogy oda fognak járni edzőterembe? Ennek az edzőteremnek, főleg, amikor az 
edzőpadra a súlyokat, súlyzókat rakják, van olyan rezgése, ami kérdés, hogyan fogja érinteni az épületet? 5 perc 
alatt, amikor megkaptuk ezt az anyagot, csak belenézni volt idő. De itt maga, az eredeti előterjesztés, a mindenki 
által ismerhető az még arról beszélt, hogy hostel lesz. Eleve ez a hostel kérdés sincs megfogalmazva. A hostel 
nem azt jelenti, hogy az iskolások aludhatnak itt. De hogyha ebben az értelemben vesszük, mert a hostel egy kicsit 
mást jelent a mindennapi életben, mint hogy a diákokat szállásoljuk. Amikor nem alszanak itt, akkor kiadjuk 
bárkinek, a részeg brit turistáknak? Ez a hosteles dolog hogy van elképzelve ebben a relációban? Hogyha csak 
diákokat fogadunk, akkor ott az éves telítettséggel nagyjából milyen kalkulációval, hogyan fog kinézni az év. Hogy 
így kinyitottam ezt a 10 oldalas doksit, ebben van egy olyan, hogy: „terveink között szerepel egy kis létszámú, 
hátrányos helyzetű etnikai csoportok számára kialakítható kollégium…”. Itt már van egy olyan kollégium, ami az 
előterjesztésben nem volt benne. „…akik számára szállást, étkezést, oktatást biztosítanánk és akik igénybe 
vehetnék az épület által nyújtott szolgáltatásokat.” Akkor ez a kollégium egyébként kiknek, hogyan épül? Ez az itt 
elszállásolandó diákokon kívül vagy abba beleszámítva értendő? Hogyha egyébként 42 fő, akkor az egy osztály, 
meg úgy 10 ember lakik ott a kollégiumban. Ezek így hogyan néznek ki? Erre mondtam, hogy ez egy 
összeszedetlen kis valami, merthogy alapkérdések nem derülnek ki az előterjesztésből. 
 
Takács Máriusz: A pályázati keretekre néznék rá. Azt írja az előterjesztés, hogy: „az új európai Bauhausra 
összpontosító projektjavaslatokat nyújthatnak be”. Ez mégis mit takar? Mi a pályázati cél, amit a pályázó vár tőlünk, 
ami ki volt írva? Hol férünk mi az új európai Bauhausba? Egyáltalán mit jelent ez a célkitűzése ennek a 
pályázatnak? Csak jelezném, hogy van egy ilyen mondat az előterjesztésben és szerintem a pályázati szövegben 
is, hogy József Attila költőnek fontos szerepe volt Budapest IX. kerület történelmében. Mondjuk, kultúrtörténetében, 
vagy Magyarország kultúrtörténetében, de történelmileg ő nem csinált semmit. Csak óvatosan a fogalmakkal, mert 
ő egy költő volt, aki írt és aztán egy éra felemelte magának, mint koszorús költőt, de ez nem történelem. 
Kultúrtörténet vagy civilizáció, de nem a történelmében vett részt a kerületnek. József Attila lakóháza volt ez is. 
Igen, vagy mint húsz másik épület Ferencvárosban. Finoman írjunk le ilyeneket. Nekem maga a koncepció tetszik, 
jó az, amit kitalált a pályázat megalkotója, tényleg szükség van arra, hogy kibővítsük a József Attila Emlékhelyet, 
ilyen módon nem jó, ahogy van. Felmerült az a kérdés, hogy jó, jó, és abban a házban miért nem tudjuk 
megcsinálni? Erre már a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén volt egy válasz, de szeretném, hogyha itt is 
elhangozna, hogy az a ház, amikor fel lett újítva, milyen keretek között lett felújítva, és jelenleg miért nem alakítható 
ott több másik lakás kiállítótérré, foglalkoztató térré, illetve, hogy mikor válhat azzá, mert az a  projekt ennek a 
projektnek az alternatívája erőteljesen. Hogy van elképzelve ez a szálláshely üzemeltetés benne? Magában a 
pályázat szövegében én olvasok egy olyan részt az elején, hogy ez piaci alapú lenne, hátrébb egy olyat, hogy ez 
nagyon komolyan kedvezményes diákok számára, amit nagyon szépnek tartok, csak az a kérdésem, hogy 
szeretem megoldani Magyarország problémáit itt, Ferencvárosban, de nem biztos, hogy ez a mi dolgunk ám. Hogy 
lesz ez igazából pont itt legalább rentábilis, legalább önfenntartó ez a rendszer? Hogy nem fog nekünk rengeteg 
pénzbe kerülni ez a történet? 
 
Sajó Ákos: Egy gondolat bánt engemet, nagyot akar a szarka, de nem bírja a farka. Vajon bírni fogja? Ez holnap 
kiderül majd. 
 
Döme Zsuzsanna: Ha megengedik, akkor egy lépéssel visszalépnék az edzőtermes kérdésektől. Az merült föl, 
meg volt is egy ilyen kérdés, hogy ki írta, hogy jön ez egyáltalán? Ez egyébként már jó néhány évvel ezelőtt 
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fölmerült, pontosan akkor, amikor először látogattam el a József Attila Emlékhelyre, ahol egy tényleg fantasztikus, 
szuper szakmai kiállítást láthattunk, és bár elolvashattam a szakmai beszámolókban, hogy múzeumpedagógiai 
foglalkozások, a kollégák is arról számoltak be, hogy itt azért nagyon sok dolog nem fér el, ebben a 120 m2-es 
kiállítótérben. Például múzeumpedagógia foglalkozást, ami nem azt jelenti, hogy egy tárlatvezetés történik, azt jó 
időben az udvaron tudnak csinálni esetleg. A másik ilyen dolog, ha jól emlékszem, a gazdasági programba is 
belekerült, hogy azt a célt, ami egyébként egy nagyon releváns cél, akár Ferencváros kulturális brandje 
szempontjából, azt, hogy minden magyar iskolás egyszer jusson el Ferencvárosban erre az emlékhelyre, és hogy 
Ferencváros tudottan és vállaltan legyen a József Attila kultusznak az egyik központja ebben az országban. Azt 
gondolom, hogy ez mindenki számára egy vágyott cél. Ehhez a célhoz elkezdtünk gondolkodni a kollégákkal, hogy 
hogy tudnánk közelebb kerülni. Itt válaszolnék részben erre a kérdésre is. A mostani emlékhelynek a kibővítésénél 
kezdtük. Engem akkor a kollégák erre kértek, hogy nézzük meg, hogy az emlékhely feletti lakás felé bővülhetne-e 
maga a kiállító tér. Egyébként, mint ahogy az előterjesztés és a pályázat indoklása is tartalmazza, nemcsak a 
múzeumpedagógiai foglalkozásra alkalmatlan helyhiány miatt, hanem konkrétan nincs egy ruhatár, ahova le tudnák 
a kabátjukat tenni, nem tudom, hogy hányszor meg hányan voltak már az emlékhelyen, a kiállító téren kívül a 
mozgáskorlátozott vécében tárolják a székeket, a különböző eszközöket. Ez így nem maradhat, legalábbis 
törekednünk kell arra, hogy megváltozzon. Akkor én ennek utánanéztem. Ez tényleg még 3 évvel ezelőtti történet, 
és bizony abból az európai uniós forrásból valósult meg ez a korábbi emlékhely is, még egyszer mondom, szuper 
elképzelés, és a lakások is megújultak, de annak a pályázatnak része volt az, hogy az első emeleten lakások 
maradnak, felújított lakások, és ezek miatt nem tudtunk arrafelé bővülni. Hogy mennyi fönntartási időszaka van 
még ennek, azt én most fejből nem fogom tudni. Még 5 évig. De azt a kérdést, ami itt is felmerült, hogy mi lesz 
ezzel a néhány lakóval, aki egyébként pont azért a Gát utca 8-at néztük ki egy ilyen ötletre, mert közel van, mert 
nagyon rossz állapotban van, és mert viszonylag kevés lakót érint. Mellette a Gát utca 10. is egy emelettel több, 
tehát ott is több lakóingatlan van. Nagyon sok lakásban nincsen vécé, mindenféle furcsa bekötésekkel közös vécék 
vannak az udvarra, egy óriási lépcső vezet föl a földszintre, ahol most is egy kerekesszékes úr lakik. Ezzel egyéb 
problémák is vannak, tehát maga a ház is olyan, hogy előbb-utóbb valamit kezdeni kellene vele. Nyilván 
mondhatjuk azt, hogy megvárjuk, amíg az eredeti emlékhely fönntartási időszaka lejár, de ott is vannak lakók, oda 
se lehet csak úgy simán bővülni, ott ugyanezek a problémák fölmerülnek, és több lakó van, mint jelenleg a Gát 
utca 8-ban. A raktárfunkció, a shop funkció, a városmarketing szempontjából a József Attila shop például. És, hogy 
ki írta? Ezt még talán 1,5 éve magának a József Attila Emlékhelynek a munkatársai készítettek erre egy marketing 
stratégiát, egyáltalán egy olyan problémaanyagot, ahol az is látszik, hogy mi hiányzik, és hogy hova lehetne ezt 
eljuttatni, milyen funkciókkal lehetne erősíteni, hogy ezekhez a célokhoz közelebb kerüljünk. Amikor megláttuk ezt 
a pályázatot, illetve a Pályázati Csoport megtalálta ezt a pályázatot, akkor először az egész városvezetés lelkesen 
tömbrehabilitációt szeretett volna a pályázat keretében, nem erre a programra gondoltunk, hanem megint arra, 
amivel így is évtizedekig fog küzdeni a kerület. Mindenféle módon próbáljuk minél gyorsabban ebben haladni, 
ennek legyen ez is egy forrása, lába. Végigolvasva a pályázatot, és értelmezve mindenki belátta hogy ezt nem 
lehet tömbrehabilitációra fordítani, ide olyan innovatív ötletet is várnak, az Unióban, ami nem engedi meg, hogy 
összesen csak egy rossz állapotban lévő társasházunkat újítsuk föl és ugyanúgy lakófunkció maradjon. Aztán 
nyilván szakmai partnerekkel is egyeztetve alakult ez. Az, ami ellentmondásként elhangzott, hogy az edzőterem, 
ezt ki mondja, hogyan lesz, egyáltalán edzőterem kell-e, kell-e tehetséggondozó kollégium, ott azt hiszem a 
pályázatban fölsorolunk még egyéb dolgokat, ami az előterjesztésbe még nem került bele. Ennek az az oka, amit 
az előbb is próbáltam mondani, hogy egy európai uniós pályázat nem azt várja, hogy az első ponttól az utolsóig 
kidolgozott koncepciótervvel adjuk le ezt a pályázatot, hanem úgy gondolkodik, hogy maga a piaci, a civil, a 
lakossággal egyeztetve és az ilyen megtérülés igényfelmérésekre szervesen reagálva alakuljon a projekt. Ami 
ennek a pályázatnak a konkrét, megoldandó kihívása az Önkormányzat számára, az a József Attila Emlékhelynek 
a bővítése, a József Attila kultusz és az ilyen stratégia célokhoz való közelebb kerülés, hogy minden iskolás jöjjön 
el. Az előterjesztésben opcionálisan hostel szállás szerepel. Ez valóban megtévesztő lehet. Itt a hostel jellegű lenne 
a pontos kifejezés. Diákszállásról beszélünk, konkrétan olyan középiskolásoknak, nem egy olyan hostelről, ahová 
bárki betérhet, akár legénybúcsúsok is, konkrétan középiskolákra, középiskolásokra célzott csomagokban 
gondolkodtunk. Milyen megtérülés? Kell-e ekkora terület? Milyen funkciókat szeretne például a környező lakosság: 
edzőtermet-e vagy szabaduló szobát-e, vagy valami teljesen mást, az a pályázat megnyerése utáni első 
szakaszában, a társadalmi egyeztetések és mindenféle egyeztetések során alakul ki. Ez nem egy kőbe vésett 
dolog, azért is szerepel úgy, hogy ezek tervezettek, lehetőségek, ezek azok, amiket akár a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem kollégái, akár a Ferencvárosi Művelődési Központ munkatársai ötletelés szintjén beleírtak. Ami biztos, 
hogy a József Attila Emlékhely bővítése nekünk az, ami ennek a legfontosabb eleme. Foglalkoztatásokra, 
foglalkozásokra, osztályszintű létszámokra fölkészült rész. Ehhez jönne maga, ez a kedvezményes diákszállás, 
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ami éppen a fenntarthatóságot célozza és szeretné alátámasztani. Nem tudom, hogy mennyire próbáltak 
mostanában 30 fő számára Budapesten akár 2 éjszakára szállást találni diákcsoporttal. Átlagban 300.000 forinttól 
1.000.000 forintig van 3 napra egy szállás egy osztálynak. Mondjuk, ha a tanárokkal együtt 30 főben gondolkodunk. 
Ha megnézik ezeket a szálláslehetőségeket, most nyilván vidékiekről beszélek, nem olyanokról, ahol saját 
kollégium van. Ha ilyeneket nézünk, most is 90%-ban tele vannak, nem lehet az időpontokat foglalni előre, ¾ évre. 
Ez azt mutatja, hogy igenis szükség van, igenis van igény csoportos, nem turista szállásokra, ezért épít erre a 
pályázat, mint ami az igényt látja. Érdemes belőni, hogy utána milyen áron érdemes kiadni, egyáltalán érdemes-e 
30 főre, vagy esetleg nagyobbra. Ezek megint olyan dolgok, amik egy későbbi szakaszban kerülnének 
megfogalmazásra. Azzal kapcsolatban, hogy hány forint lesz a belépő erre a helyre, vagy ha tényleg lesz 
edzőterem, ott mennyibe kerül majd a havi bérlet, nyilván ilyeneket most nem tudunk még, nem is biztos, hogy lesz 
az a funkció. A másik, ami szintén csak egy terv, bizony a piaci szereplőkkel föl kell mérni a relevanciáját, az 
igényeket rá. Ami a pályázatban szerepel, hogy lennének olyan korabeli lakások is kialakítva, amik viszont nagyon 
is nem kedvezményesen, hanem piaci alapon kerülnének kiadásra, és ebből nyilván csak egy-kettő, tehát nem 
tömegszállásról kell beszélni, ami megint a fenntarthatóságot szeretné biztosítani, vagy egy ilyen dologban 
gondolkodik. Akár a vendéglátó egység, amit a földszintre tervezünk még, nemcsak a diákoknak lehet 
kedvezményes étkezési lehetőséget biztosítani, hanem bizony az egy piaci alapon működő dolog. Úgy gondolom 
most, hogy ennek nem az Önkormányzat lenne a fönntartója, de még ez sincs eldöntve. A József Attila 
Emlékhelynek mindenképpen az Önkormányzat a fenntartója és a mellette levő plusz funkciók, amit még egyszer 
szeretném hangsúlyozni, hogy a pályázat megnyerése után mindenféle piaci szereplőkkel, szakemberekkel, 
városmarketing szakemberekkel, helyi lakosokkal egyeztetve, együtt történne, utána derülne ki minden 
végignézve, hogyan érné meg egyáltalán, milyen áron. Egyébként azt tényleg csak elmondom, hogy az elmúlt 
néhány évben nagyon sok olyan megkeresés érkezett az önkormányzathoz, ahol abszolút piaci szereplők teljes 
társasházakat szerettek volna, úgy, hogy ilyenné alakítják, ahol minden lakást kiadnának és nagyon korabeli, mert 
ez iszonyatosan kelendő árucikk jelenleg a turisztikában, ezért kerültek bele ilyen elképzelések is. A lakóháza 
kifejezésnél mi is láttuk, hogy nyilván nem a lakóháza volt szegény József Attilának sosem volt ekkora tulajdona, 
hanem, hogy itt is lakott ebben a házban, és ezeket pontosítjuk természetesen. Megköszönöm az összes ilyen 
jelzést.  
 
Noska Zoltán: Volt egy kérdés, hogy mit jelent az, hogy „új európai Bauhausra összpontosító projekteket” várnak. 
Itt igazából az útmutatót tudom idézni. Tulajdonképpen itt arról van szó összefoglalva, hogy olyan projekteket 
várnak, ami európai szinten innovációval bír, máshol nem található ilyen, esetleg megvalósítható másik városokban 
is, és ezeknek szépeknek kell lenni, konkrétan így fogalmaz az útmutató. A funkción túlmutató megvalósítást 
várnak. Nem tudom, egyéb kérdés, amire Alpolgármester Asszony nem válaszolt, felénk van-e. 
 
Takács Máriusz: Arra vonatkozó kérdés volt, hogy mennyi a jelenlegi József Attila Emlékhely korábbi pályázatának 
fenntartási ideje? Mikor jár le az az európai uniós pályázat? 
 
Noska Zoltán: Arról most nincsen információm, holnapra meg tudom nézni, de elméletileg ez a projekt nem érinti 
a József Attila Emlékhelynek a fenntartási idejét, hiszen az ott nem fog megszűnni funkciójában, úgyhogy ilyen 
módon nincsen jelentősége.  
 
Takács Máriusz: Máris megnyitjuk a következő kérdéskört, csak közben írtam a válaszokat meg a kérdéseket. Az 
üzemeltetésről és a megtérülési rátáról volt szó, leginkább arról, hogy ez függő, vagy még nincs kidolgozva, de az 
üzemeltetésnek a koncepció szerint csak részben az Önkormányzat lenne a gazdája. A pályázati anyagban írták, 
hogy pályáztatva lennének az üzemeltetésre a szereplők. Arra, hogy honnan lesz ez a 20% forrás, erről nem 
hallottunk. Arról, hogy a lakásokban, akik most ott laknak, nekik van-e lakásmegoldásuk, illetve mennyibe fog 
kerülni a kiköltöztetésük, erről nem volt szó. Megnyitom a második kérdéskört. Kérem, hogy amit tudunk, tegyük 
fel most, nyilván még lesz lehetőség kérdezni, ha valakiben marad valami. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Szinte egyetlen kérdésre sem érkezett válasz. Ez egy negyedórás mellébeszélésnek jó volt, 
csak a konkrét kérdésekre nem érkezett semmilyen válasz. Azt hittem, hogyha valamit tervezünk több éve, akkor 
egy kicsit végiggondoltabb és cizelláltabb anyag az, ami születni fog. Jó, hogyha van alternatív elképzelés, de 
ilyenkor jön egy olyan, hogy költségkalkuláció. Ha ebben gondolkodunk, nem kell most megmondani, hogy 1542 
forint lesz a jegy, de azért valamit mégis, ha már 500 millió forintot ebbe az Önkormányzat belerak, akkor egy 
kalkuláció igen is kell, hogy igen, azt várom tőle, hogy mi fogjuk üzemeltetni, vagy kiadjuk, de hogyha nem pályázik 
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senki, akkor ránk szakad az egész, akkor annak nagyjából ennyi költsége lesz egy évben, és átlagos árak mellett, 
mit tudom én, milyen bevétellel, hogyha van edzőterem, ha nincs, ha van ilyen szállás, ha nincs, nagyjából az 
Önkormányzat által befektetett költség az 10 év alatt, 20 év alatt, 40 év alatt soha az életben nem fog megtérülni. 
Ez a Képviselő-testület elé jön be, nem az Európai Unió elé, ahol adott esetben elegendő ez, hanem akkor ott 
igenis meg kell mondani, hogy ha a közpénzzel gazdálkodunk, akkor nagyjából ilyen irányokra számítunk, ami egy 
kicsit kevésbé ez a vakrepülés jellegű dolog. Arra továbbra sem született szintén feloldás, ami most is elhangzott, 
hogy a vidéki diákokat fogjuk fogadni, hány vendégéjszakával számolunk, de ha kollégium van, akkor az hogy néz 
ki, mert egy osztály az 30 fő, vagy 23 fő, 2 osztály kimeríti az írt keretet, de akkor nem marad hely mellette 
kollégiumnak. Hogyan férnek meg egymás mellett? Ha azt mondjuk, hogy kollégium lesz, akkor nem fogadunk 
diákokat. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mire gondolhatott a költő, amikor ez az előterjesztés megszületetett. Arra 
továbbra sem érkezett válasz, hogy ezt az 500 millió forintot miből tervezi az Önkormányzat félretenni, mikorra kell 
pontosan, mert ezt azért lehet látni, hogyha van egy ilyen projekt, és beindul, akkor mikorra kell ezt az összeget 
rendelkezésre bocsátani, mert nem kis pénzről van szó, és jó lenne tudni, hogy ezt ebben az évben, jövő évben, 
2025-ben, a projekt végén adjuk oda, mikor? Ezek nem arra vonatkoznak, hogy mennyi lesz a havi bérlet az 
edzőteremben. Ezek azért annál kicsit fontosabb és átfogóbb dolgok, amire nem tér ki az előterjesztés. 
 
Kállay Gáborné: Változatlanul azt gondolom, hogy nagyságrendileg egy ugyanakkora nagy összegről beszélünk, 
amikor arról beszélünk, hogy ki kell költöztetni az embereket és lakáshoz kell juttatni, mivel, hogyha az elmúlt 
időszak tapasztalatai alapján azok, akiket kiköltöztetünk, azoknak nagy része nyilván nem pénzbeli megváltást kér, 
hanem lakást, és nem tudom, hogyan áll most az Önkormányzat lakással és hogyan fogja tudni pótolni ezeket a 
hiányzó lakásokat.  A másik dolog, amiről szó volt, hogy a Gát utca 3-5., ahol a József Attila Emlékhely van, az a 
József Attila Terv, ami egy szociális városrehabilitáció volt, annak keretében újult meg, és erre vállalt az 
Önkormányzat, ha emlékeim nem csalnak, 10 évig kell ott szociális bérlakást működtetni. 2015. április 11-én adták 
át a József Attila Emlékhelyet, József Attila születésének 110. évfordulóján, ugyanis ebben az évben nyerte meg 
az év kiállítása díjat, illetve 2016-ban kapta meg ezt a díjat az emlékhely. Akkor ez azt jelenti, hogyha 10 év, akkor 
azt a házat már átadták legalább 2014-ben. Nem hiszem, hogy olyan nagyon sok idő van, amíg az 
Önkormányzatnak szociális bérlakásokként kell üzemeltetni abban a házban a lakásokat. Ezen el lehet 
gondolkodni. 
 
Árva Péter: Ha ezt városrehabilitációra gondolta először a városvezetés és onnan indult a gondolat, akkor miért 
nem tartotta fontosnak az előterjesztő a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság véleményének 
kikérését? 
 
Takács Máriusz: Látom, hogy a projektmanagementre 20.000.000 forint van tervezve. Ha jól sejtem, ebbe legalább 
egy projektmaganernek és egy pénzügyi vezetőnek benne kell lennie legalább 4 órában. Azért egy ilyen 2,5 milliárd 
forintos projektnél szokta ezt várni az Európai Unió. Most én csak számítgattam, hogy 4 év ennek a kivitelezése, 
48 hónap, 20 millió forint elosztva 48 hónappal, az bruttó havi 416.000 forint, amit projektmanagementre tudunk 
költeni, ami, hacsak egy pénzügyi vezető, meg egy projektmanager bérét nézem, bruttó 200.000 forint, ami úgy 
tűnik, hogy nagyon kevés, ennyiért nyilván nem kapunk se projektmanagert, se pénzügyi vezetőt egy 2,5 milliárd 
forintos projekthez. Ez a költség hogyan van tervezve? Mi van benne? Az előző bizottsági ülésen kiderül, hogy 
százalékban van megadva és euróban az az összeg, amihez nekünk be kell szállni, ami bár mi most félreteszünk 
rá 470 millió forintot, hogyha úgy döntünk, de ez évente növekedni fog az inflációból adódóan, és hogyha hihetünk 
az idei előrejelzésnek, amit a jegybank Elnök Úr volt szíves megosztani a közélettel, akkor az 10-15%-os lesz, 
tehát ez már 2024-re fölmegy 470 millió forintról olyan 530 millió forintra. Minden évben korrigálnunk és korrigálnunk 
kell majd ezt az összeget és nyomni fölfele, amennyivel változik az euró árfolyam. Ezt a Pénzügy Irodavezetője 
megerősítette meg, hogy ténylegesen így van, nekünk ezt az összeget majd korrigálnunk kell, amit erre szánunk. 
Ez most kollégium, vagy diákszállás, amit akarunk? Mindkettő benne van, mindkettőnek van relevanciája, mind a 
kettő érdekes dolog, de hogy most ez vagy az? Akkor most kávézó vagy menza, vagy mind a kettő lesz az 
épületben, mert ez nem teljesen világos, hogy melyekről is szólnak a tervek?  
  
Noska Zoltán: Projektmanagement költség tekintetében ez csak egy becslés, ami most be van írva. Itt a pályázat 
leadásáig véglegesedni fog. Vannak belső korlátok a pályázatban egységköltség tekintetében, és akkor az 
konkrétan meg fogja adni, hogy mekkora összeget tudunk erre fordítani, úgyhogy ezek a belső arányok, amik most 
föl vannak itt tüntetve, ezek még egy kicsit tudnak módosulni ennek tekintetében. 
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Döme Zsuzsanna: Erre teljesen azt tudom mondani, mint az eddigiekre. Azt gondolom, hogy maga a diákszállás, 
mint ahogyan itt a pályázat is kettéválasztja, az az, ami tényleg azért kerül az Önkormányzati célok közé, a 
legkonkrétabb dolgok közé, mert azt végiggondolva, hogyan lehet valóban elérni, hogy itt minél nagyobb arányban, 
folyamatosan az év során ide minél többen valóban el tudjanak jutni, hogy elmenjenek a kiállítás részre is, ott jegyet 
vegyenek, ez akárhova, akárhol látjuk, az az általános álláspont, hogy azok a hatékonyan működő intézmények, 
ahol minél több funkciós intézményrendszer is ugyanarra a célcsoportra koncentrál. Ezért került be a diákszállás. 
A kollégium az már egy másik kérdés. Ott konkrétan a tehetséggondozó kollégiumok, mint ötlet merült föl, de 
nyilván egy Önkormányzat nem tehetséggondozó kollégiumot szeretne vidéki srácoknak fönntartani. Ez megint 
csak egy olyan, ami kiderülhet a kidolgozás során, az egyeztetések során, az előzetes igényfelmérések során, 
hogy van-e egyáltalán olyan szervezet, aki szeretne egy ilyet fönntartani. Bevallom, én látok elég sok olyan 
kezdeményezést, ami hasonlóhoz keres helyszínt, de nem biztos, hogy ennek itt a helye. A kollégiumról beszélek 
most. Fölmerült, mint roma galéria. Az is úgy merült föl, hogy minden önkormányzatot folyamatosan keresnek a 
szervezetek. Nincsen a fővárosban jelenleg ilyen, a gyűjtemények itt-ott vannak. Nem biztos, hogy itt kell József 
Attila kultusz mellett még egy ilyen galéria funkció is. Ez csak azt mutatja, hogy úgy van végiggondolva, hogyha 
eljön ide egy vidéki osztály, tehát én egy szombathelyi osztályfőnök vagyok és azt látom, hogy a piaci hosteleknél 
egyrészt nem annyira betelve, tehát azt látom, hogy van hely, már ha van. Most jelenleg egy 30 fős osztállyal igen 
keményen oda kéne nyúlni, csak a milliós kategóriákban van, ahova én most tudnék áprilisi osztálykirándulásra 
helyeket szerezni 3 napra. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyrészt tele van. Képzeljük el, hogy mi azért a belváros 
közepén vagyunk, Ferencváros. Még mindig osztályfőnökként gondolkozom. Innen gyalog is egy csomó dolgot 
meg tudunk nézni, akár ferencvárosi, akár budapesti viszonylatban. Ha itt, a József Attila Emlékhely jelenlegi 
szuperkiállítása után még tudunk valahol le is ülni, ahol én tudok a diákjaimmal akár magam, akár az emlékhely 
munkatársaival egy kiállítást feldolgozó órát tartani, akkor én megint csak sokkal inkább választom be azt az 
osztálykirándulásom programjába, hogy megnézzük a skanzent meg a József Attila Emlékhelyet, ha ott tudom, 
hogy ott meg is fogunk tudni ebédelni, ott még tudok egy 2-3 órás egyéb programot, és hogy ez roma galéria, és 
hogy ez képzőművészet, hogy ez egy teljesen más irányú, egy proletár élettel kapcsolatos, skanzenebb jellegű 
dologban lehet-e még pluszban gondolkodni, vagy akár egy természettudományos irányból támadó, nyilván 
idézőjelben támadó, kínálattal, az kiderül. Nyilván meg fogjuk kérdezni az iskolákat, az osztályfőnöket. Nyilván 
lehet majd kérdezni, hogy mennyit fizetnének ezért, mennyi férne bele. Ez alakulhat. Maga a diákszállás azt 
gondolom, hogy fontos része annak, hogy ne csak az legyen, hogy csináltunk még egy József Attila múzeumot, és 
várjuk, hogy egymillió forint fölé menjen a jegybevételünk onnan. Erre nem nagyon kérdeztek rá, hogy ott most 
milyen látogatottság van, most így milyen okból, kiknek, hány ember érdeklődésére tart számot a jelenlegi szuper 
kiállítás, amit tényleg meg kéne néznie mindenkinek. Hogyan lehet ott például 10 emberre vagy akár az irodalmi 
szalonunk, azok az irodalmi beszélgetések. Legutóbb, decemberben az irodalmi ösztöndíjasokkal. Nyolc szék fér 
el. Úgy gondolták végig itt a kollégák, hogy egy osztály számára mi az, ami vonzó lehet, és ezek a többi funkciók 
meglátjuk, hogyan alakul. Nincs kőbe vésve, hogy edzőtermet csináljunk oda és a kávézó, menza most úgy 
szerepel az előzetes tervben, hogy jó, hogyha van vendéglátás, ahol a környékből bejövők kávézhatnak, vagy akár 
olcsón ehetnek. Nyilvánvaló, hogy pályázati úton pályáztatnánk ezeket a lehetőségeket, hogy ott mennyire éri meg 
egy állandó menzát, vagy mennyire van az, hogy nem kell menza funkció, hiszen a környékről lehet étkezni. Ezt 
most nem tudjuk megmondani, de azt, hogy ezt a lehetőséget kihasználja Ferencváros, és próbáljuk meg ezt a 
pályázatot és ezt a plusz forrást Ferencváros számára megszerezni és ebből további fejlesztéseket itt a kerületben 
végezni, azt gondolom, hogy ez egy jó cél. Az pedig, hogy itt a teljes összeget megnyerjük-e európai uniós 
pályázatok viszonylatában, valószínűleg nem nyerjük meg az egész összeget. Szuper lenne. És nyilván ehhez 
képest az önrész is tud alakulni, és hogy azt egyáltalán mire tudjuk használni. 
 
Takács Máriusz: A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésén hangzott el, hogy benyújtjuk ez a pályázatot, meg 
félretesszük rá a pénzt, az nem jelenti azt, hogy meg is fog valósulni, kész is lesz. Utána lesz egy tervkidolgozás, 
s akkor megvan a támogatói jogkör, jöhet az aláírás, kapunk pénzt, s onnantól kezdve van pénzügyi tétje, valódi 
tétje annak, amit csinálunk. Azért van ebben a folyamatban még annyi, hogy ezek a tervek tényleg ki tudnak 
dolgozódni. Itt még elmondhatjuk a véleményünket. Tényleg egy folyamatnak az eleje, ahol most tartunk. 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Nekem egyre inkább az az érzésem, hogy ez nem egy normál előterjesztés. Ez egy 
brainstorming. Valószínűleg a hangulatra az nyomja rá a bélyegét, hogy nem sörözünk közben. Itt a szomszéd 
kocsmában ez egy nagyon jó beszélgetős dolog lenne. Ötletelgetünk, de az ötletelgetés önmagában még nem a 
pályázat. Ha szeretnénk elindulni egy pályázaton, akkor vannak olyan dolgok, amit leülünk, megbeszélünk, és 
akkor eldöntünk. Például: kollégium vagy diákszállás. A kettő együtt, ha 42 férőhelyben gondolkodunk, kizárja 
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egymást, vagy-vagy. Ha a két osztály idejön, mert, mondjuk, szombathelyi osztályfőnök összebeszél egy másikkal, 
és ha már bérelnek egy nagy buszt, azzal két osztály eljön, az tökéletes. De ha jön a két busz, akkor azt mondjuk 
a kollégistáknak, hogy: Figyelj, Öcsi! Költözzél már ki ma este, mert jönnek, aztán kell a hely. Vagy, hogyha osztály. 
Ha osztály, akkor nincs kollégium. Ha kollégium, akkor nincs osztály. Tegye már le a voksát az előterjesztés valami 
mellett, hogy igen, akkor mi ebben gondolkodunk. Vagy, hogyha nem teszi le, akkor legyen ott mellette egy 
költségkalkuláció, hogy igen, gondolkodunk abban, hogy ez, de ha az jön ki a kutatásból, hogy nem, akkor ez. Arra 
továbbra sem kaptam választ, és kétszer már megkérdeztem, most megkérdezem harmadszor, de tényleg azt 
érzem, hogy a szél lebegteti a képemet, mert, hogy nem mennek át a kérdések, vagy nem akar Alpolgármester 
Asszony tudomást venni róla. Miből? Mikorra? Hol van egy költségkalkuláció, egy nagyjábóli kalkuláció, hogy 
milyen arányszámokban gondolkodunk? Ezt nem tudom már konkrétabban megfogalmazni, mert volt szó az előbb 
speach-ben is mindenről, de ezekre a kérdésekre nem jött válasz. Mikorra kell, miből előteremteni a közel 500 
millió forintot? Vagy nem akar válaszolni rá, vagy nem tud, de akkor mondja ki, hogy erre nem tud válaszolni. 
 
Sajó Ákos: Lehet, hogy rosszul vagyok informálva, vagy rosszul olvastam el az anyagot, de kíváncsi lennék rá, 
hogy ezen a pályázaton csak mi vettünk részt, vagy mi lettünk olyan kiemeltek, hogy mi csinálhatjuk meg ezt a 
pályázatot, vagy hogy történt ez az egész? 
 
Árva Péter: Nem kérdést fogalmaznék meg, hanem a véleményemet. Azt gondolom, hogy ez a pályázat, odáig, 
hogy a célok micsodák, odáig teljes mértékben egyetértünk. Több mint 30 évvel ezelőtt voltam ebben a múzeumban 
először, akkor még egy emlékszoba volt valahol az emeleten. A mai jelenlegi helyénél sokkal kisebb, szerényebb 
formában. Fogalmam sem volt, hogy ki az a József Attila. Azóta tudom, és sok versét tudom fejből, és kedvenc 
költőm, és nagyon jó lenne, ha ez a projekt megvalósulna. Építészetileg rettenetesen érdekes ez a projekt. Egyrészt 
beszélünk fenntarthatóságról, másrészt műemlék jellegű bemutatásáról a dolognak. Mindig is azt gondoltam, hogy 
vicces lenne egy olyan hostelt kialakítani, ami pottyantós vécével üzemel, ahogy eredetileg működtek, hogy a 
folyosó végén ott van a fadeszkás. Bólogattok, mert tudjátok, miről beszélünk. Szerencsére egyre kevesebben 
tudják, hogy miről beszélek. Nagyon érdekes építészetileg, múzeumtörténetileg ez a történet. Az a problémám 
vele, hogy ezt is áthatja a Kétfarkú Kutyapártnak az az alapfilozófiája, hogy: „Több mindent, és kevesebb semmit.”, 
ha jól idézem a kampányszlogent. Túl sok minden van ebben a programban, és a semmiből meg kevés van. A 
projektalkotásnak az a művészete, hogy milyen funkciókat hagyunk benne és mit hagyunk ki belőle. Mit csinálunk 
meg és mit nem. Lehetőségként ott lehetnek irányként, de azt gondolom, hogy egy sokkal definiáltabb pályázattal 
kellene ezen a szinten nekünk rendelkezni. És ez azért rettenetesen fáj, mert legutóbb, amikor összefutottunk pont 
a József Attila Emlékhelyen Alpolgármester Asszonnyal, azt olvasom minden második mondatban, hogy a 
„lakossággal egyeztetve”. Én itt lakom, én vagyok a lakosság és egy ilyen parlamentális demokráciában ez úgy 
működik, hogy a lakosság engem kért meg, illetve ezen bizottság tagjait, illetve a képviselőket, hogy képviseljük 
az ő véleményüket, csatornázzuk be a városvezetés felé. Egyszerűen egy óriási szakadék van aközött, hogy 
minden második mondatban azt írja ez az előterjesztés, hogy: „lakossággal egyeztetve”, és senkit nem érdekel a 
városvezetésből, hogy például ez a bizottság mit gondol egy ilyenről, egy olyan projektről, amit Alpolgármester 
Asszony elmondása szerint két-három éve gondolkodnak rajta. Nem beszélünk róla, nem kérdezik meg a 
véleményünket, pedig hát itt olyan emberek ülünk, akik a saját civil szakmánkban hozzájárulhatnánk. Én például 
tudom, mi az a projektmanagement és tudom, hogy ez a 20.000.000 forint nem elég rá. Mert, amikor 
projektmanagerként dolgozom, akkor azt tudom, milyen órabérrel számlázhatom le, és tudom, hogy ez mennyi idő, 
és tudom, hogy ez nem arányos költség. De tényleg az a helyzet, hogy ez egy nagyon, nagyon jó projekt lenne, ha 
a városvezetést érdekelné a mi véleményünk. Így meg egy több mindent, kevesebb semmit projekt. Minden benne 
van, minden is bele van írva és nem látom, hogy ezt ki üzemelteti, ki tartja fent, mi történik az ott élő emberekkel 
és én nagyon szeretnék ezen dolgozni, hogy ez jó legyen, de most nem az a feladatom, hogy ezen dolgozzak, 
hanem az a kérdés, hogy én ezt tudom-e így támogatni, vagy nem. És tényleg szakad meg a szívem, hogy én ezt 
nem tudom támogatni.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Egy dolog, ami még nagyon ijesztő ebben a projektben, és ez szerintem egy elég súlyos 
működési zavarra világít rá, az az, hogy egy európai uniós pályázatra leadási határidőig nem 3-4-5 nap van, hanem 
jóval több idő. Ha nem monitorozzuk a pályázatokat és nem vesszük észre, hogy ezek vannak, csak határidő előtt 
1-2 héttel, az nagyon, nagyon nagy baj. Ha észrevesszük ezeket a pályázatokat és van egy jelzés a városvezetés 
irányába, és addig ülnek a babérjaikon és nem csinálnak semmit, hogy 3 vagy 4 nappal a leadás előtt jutunk el 
odáig -ez a bizottság most egy nappal van a leadás előtt – hogy egyébként sok pénzt hozó, kulturálisan fejlesztendő 
pályázatokról beszélgessünk egymással, akkor az megint nagy baj. Nem tudom, hogy melyik van. Hogy nem veszik 
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észre a pályázatokat, vagy a városvezetés hónapokon keresztül vakarja a valamijét, de ezen, szerintem nagyon 
sürgősen változtatni kell, mert az, hogy nagyon nagy baj van és iszonyat anomália, arra ez az előterjesztés 
tökéletesen rávilágít. És kérem szépen a költségekkel kapcsolatos kérdésemre a válaszokat. 
 
Takács Máriusz: További bejelentkezést nem látok. Mindjárt szavazásra kerül a sor. Azért azt jelezném 
mindenkinek, hogy maradtak itt egyrészt megválaszolatlan kérdések, de mindjárt Alpolgármester Asszonynak 
megadom a szót még. A döntésünktől függetlenül ismertetni fogom holnap a Képviselő-testülettel az itt lezajlott 
vitát, mert szerintem fontos kérdések és válaszok hangoztak el, amit kár volna újra egyenként kinyitnunk majd.  
 
Döme Zsuzsanna: A pályázattal foglalkozó munkatársak hallották a Képviselő Úr kritikáját a munkájukra. Nagyon 
örülök, hogy megtalálták ezt a novemberben kiírt pályázatot. Valóban nem a pályázat kiírásának napján. Azt 
gondolom, hogy a hivatali szünet néhány hetében is komolyan dolgoztunk azzal, hogy most ez egyáltalán 
benyújtásra kerülhessen, úgyhogy én ezt is köszönöm, és mindazt az utolsó pillanatos egyeztető munkát, amikor 
akár a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, akár a pályáztatóval egyeztettek, vagy itt a többi munkatárssal. 
Egyébként a zárszámadásból ezt például lehet biztosítani, ezt nem egy évben kell elkölteni. Ezt az önrészt 3,5 fél 
év alatt kell, tehát nem egyszerre kell biztosítani. Ha nyerünk, annak az összegnek a 20%-ának az erejéig és nem 
egyszerre. Válaszolnék arra a kérdésére is, hogy akkor ez diákszállás vagy kollégium, bár erre pont korábban 
válaszoltam már. A diákszállás funkció az, amit mindenképp szeretnénk, a kollégium pedig annak a csomagnak a 
része, vagy annak az ötletelésnek, amit lehet egyébként kutyapártosnak is nevezni, akkor ez most megint egy 
elismerésünk, köszönöm szépen, hogy itt a pártot folyamatosan citálják, még amikor nem is föltétlen mi dolgoztunk 
leginkább ezen, de igen, lehet, hogy a Kutyapártnak a szemlélete a XXI. századi európai uniós pályázatok 
szemléletéhez valóban közel áll. Kérem, tényleg higgyék el, ahogy a szakemberek, ahogy a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem bevont tanszéke is, konkrétan nem írhatunk ennél konkrétabb projektötletet, hiszen akkor pont 
az marad ki, amit itt Árva Péter is hiányolt. Ez nem a pályázat leadása előtt következik be, hanem a pályázatnak 
meghatározott szakaszaiban. Az Európai Unióban és a XXI. században ez az elvárás. Vonjuk be a piaci 
partnereket, vonjuk be a lakosságot és vonjuk be azokat a szervezeteket, szakmai szervezeteket, amit meg is 
teszünk, és az, hogy ott végül edzőterem lesz vagy sem, az ebből az egyeztetésből fog majd kiderülni. De most 
már én is ismétlem önmagam. Azt kérdezném meg, mert itt most nagyon sok mindenről beszéltünk, nagyon örülök, 
hogy a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak összességében tetszik az ötlet, tehát az, 
hogy a József Attila Emlékhelyet bizony a mostanihoz képest valamilyen formában bővíteni kell. Nagyon, nagyon 
örülök, hogy van most ez a pályázat, ami lehet, hogy lehetőséget biztosít nekünk erre, hiszen a jelenlegi 
költségvetési helyzet, a jelenlegi bizonytalanságokban az elmúlt években nem látszott reálisnak, hogy egy ilyen 
projektbe egyáltalán belefogjunk. Azt szeretném kérni a pénzügyi kérdésektől függetlenül, a Kulturális, Oktatási, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tagjaitól, hogy gondolkodjanak el és így voksoljanak ennek a projektnek az 
egyébként előtámogatásával kapcsolatban, hogy tennének-e egyáltalán jelenleg lépéseket a József Attila 
Emlékhely kibővítése, futtatása, felpörgetése és annak a stratégiájába foglalt célok elérése érdekében, vagy jól 
van ez így, és hej, ráérünk arra még. Igaziból én ezt szeretném kérdezni. Remélem, hogy támogatják ezt a kérdést. 
Holnap nyilván még ezekről fogunk beszélni. 
 
Gyurákovics Andrea: Nem szerettem volna hozzászólni, de úgy látszik, hogy Alpolgármester Asszony nem érti a 
képviselői kérdéseket. Nem a projekt részeként szeretné mindenki megtudni, hogy mik lesznek az üzemeltetési 
költségek, hanem egy mellékletként. Az, hogy mi tudjuk, képviselők, hogy mire mondunk igent és miről döntünk 
egyébként, mert ez a projekt ez elég általános valóban. Ha ezek szerint, bár én kevésbé hiszem ezt el, hogy ennyit 
enged, mert az sem látjuk egyébként, hogy milyen pályázatról van szó. Ha azt szeretné elérni a városvezetés, hogy 
adott esetben egy képviselő ezt támogassa, akkor talán az, hogy mikor lett ez kiírva, milyen feltételek, mik voltak 
ott leírva, tehát legalább egy rövid kis emlékeztetőt kaphattunk volna, nem ezt a rövid leírást, és úgy tűnik, hogy 
még mindig azokra a kérdésekre továbbra sem kapnak választ képviselőtársaim, és erre mi is nagyon kíváncsiak 
lennénk, hogy egyébként az, amit Ön mondott, hogy valószínűleg nem nyerjük meg a teljes összeget, amire 
pályázunk, így az önrész összege is változni fog. Tehát ez most jelen pillanatban közel 0,5 milliárd forint. Nem 
valószínű, hogy ez lejjebb fog menni, hanem valószínűleg följebb fog menni. Nem tudjuk a rendes végét az 
összegnek, nem tudjuk, hogy ez a projekt mennyibe fog végül is kerülni. Itt elkezdte Ön mondani, hogy majd 
megkeressük a piaci szereplőket. Van már egyébként bármilyen konkrét, vagy majd ezután fogjuk kitalálni? Mert 
itt nagyon szép, nagyon sok minden le van írva, de ahogy kivettem a szavaiból, az majd ezután derül ki, hogy ebből 
mi valósul meg. Nem biztos, hogy ez az egész, így, ahogy van, megvalósul. Mert ha nem lesz rá jelentkező, nem 
lesz rá piaci szereplő, akkor mit csinálunk, mi vesszük át? Van rá egyébként az Önkormányzatnak teljes kapacitása 
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arra, hogy adott esetben ő üzemelteti teljes mértékben, vagy be kell vonni a piaci szereplőt? Milyen piaci 
szereplőben gondolkoznak? Rengeteg kérdés van, amire jelen pillanatban még mindig nem kaptunk választ. Én, 
értem, hogy Ön most nagyon mosolyogva ül ott, és azt gondolja magában, hogy Istenem, ilyen hülyeségeket 
kérdezni hogy tud egy képviselő, de azt gondolom, hogyha azt szeretné, hogy mi igent nyomjunk, akkor nem 
mosolyognia kellene, hanem a konkrét kérdésekre konkrét válaszokat mondania. 
 
Kállay Gáborné, a bizottság tagja elhagyta az üléstermet. 
 
Árva Péter: Kicsit félreérthető volt, amit mondott. Most visszavonta ezt az előterjesztést és helyette berakunk egy 
szándéknyilatkozatot, hogy támogatjuk-e, hogy a József Attila Emlékhely bővítésre kerüljön. Mert ezt mondta, 
hogyha ezt megszavazzuk, az azt jelenti. Nem, ha azt akarja, akkor vonja vissza ezt az előterjesztést és olyan 
határozati javaslatot fogadtasson el velünk. Azt összemosni, hogy én nem akarom a József Attila Emlékhelyet, ha 
ezt nem támogatom, azt kikérem magamnak. Igen, azt a célt, amit megfogalmazott, az kiváló, támogatjuk. Ez a 
pályázat sajnos nem visz közelebb ahhoz a célhoz. Jelenleg megírva, ebben a bizonytalanságban, ennyi 
megválaszolatlan kérdéssel ez egy másik kérdés. Ne mossuk össze a kettőt! 
 
Takács Máriusz: Gyurákovics képviselő asszonynak mondom, hogy mi kaptunk az ülés előtt a konkrét pályázati 
szövegből egy sűrítést, amiben többek között voltak válaszok arra, hogy kik az üzleti partnerek, kik a civil partnerek. 
Én ezúton most megkérném a Pályázati Csoportot, hogy ezt az anyagot, amit mi megkaptunk, a képviselő-testületi 
tagoknak legyen szíves küldje szét, mert ez egy fontos anyag, több, mint az előterjesztés. Ez most már több ponton 
kiderült, hogy a holnapi képviselő-testületi ülésre ezeket a kérdéseket már meg tudjuk magunknak is válaszolni. 
 
Döme Zsuzsanna: Ez az európai uniós pályázat ilyen. Lehet, hogy ez nagyon furcsa dolog. Az európai uniós 
pályázat nem olyan, mint egy önkormányzati költségvetés, de még ott is vannak olyanok, amik később kerülnek 
sorfelosztásra, tehát ilyen szempontból nem is teljesen idegen. Igen, sok kérdés van a pályázattal kapcsolatban. 
Igen, ezek a kérdések relevánsak, de igen, ezek nem szükségesek ahhoz, hogy leadjuk a pályázatot, sőt, azokat 
a pályázatokat nem támogatja az Európai Unió, ahol az önkormányzat azt mondja, hogy ezt csináljuk, mert ebből 
azt vonják le, hogy csak habisztiből és papíron vonjuk be ehhez a szereplőket és nem pedig egy valódi egyeztetés 
történik. Nem tudom, hány európai uniós pályázatot néztek, ha ez tényleg zavaró, akkor azzal egy picit mégis azt 
mondják, hogy külső forrásokat mi ne kezdjünk el keresni, mert itt ez történik. Megpróbálunk egy létező hiátusra 
próbálni külső forrásokat szerezni, hogy lássuk, hogy valamilyen módon legyen benne egy potenciális lehetőség, 
hogy ebben tudunk előre lépni. Értem Árva Pétert, nyilván nem azt szerettem volna megszavaztatni, hogy 
egyáltalán szeretnének-e a József Attila Emlékhelyen bővíteni, és nagyon örülök is, hogy igen, de hogyha ezt a 
pályázatot például nem támogatják, akkor bennem felmerül a kérdés, hogy van-e bármi más elképzelés, hogy akkor 
hogyan? Teljesen önkormányzati költségből? Száz év múlva? Soha? Egyáltalán nem fontos? Azt gondolom, hogy 
itt, a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak legalábbis prioritásának kéne lenni, hogy tudott 
funkcionális problémára itt egy lehetőség, ami valamilyen módon gyógyír és külső források bevonását is jelenti. 
Kérem, hogy támogassák az előterjesztést! 
 
Hulse Alexandra: Nagyon figyelmesen hallgattam ezt a beszélgetést. Egy kicsit a végén kioktatva éreztem magam 
azzal kapcsolatban, hogy egy pályázatot, egy európai uniós pályázatot láttunk-e már? Hogy kell ezt csinálni? 
Rendben, erről is beszélgethetünk, de ez egy olyan elvi kérdés, amiről szerintem nem itt kéne beszélgetnünk. 
Szerintem az sokkal nagyobb probléma, hogy ott tartunk, hogy van egy elképzelésünk, mondjanak rá igent, 
mindenféle szakmai és konkrét tény nélkül, mert a pályázat ilyen. Ez nem így működik, hogy a pályázat ilyen. Nem 
az van, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy olyan pályázatot adjanak be, ami még nincs kidolgozva. Nekünk 
akkor is kell, hogy legyenek válaszaink, legalább hozzávetőlegesen arra, hogy ezt miből fizetjük ki, honnan lesz 
erre pénz, hogy fogjuk fönntartani, kinek fog ez kelleni egyáltalán. Oké, rendben van. Szeretnénk támogatni, hogy 
ez az emlékhely megújuljon, olyan legyen, amilyennek lennie kell. De ezt nem lehet úgy támogatni, hogy nincsen 
konkrét elképzelésünk. Szerintem sokkal cikibb az, hogy beadunk egy pályázatot, adott esetben véletlenül nyerünk 
rajta pénzt, mert sikerül valamilyen épkézláb ötletet odatenni. Mondjuk egyszerűbb lenne, ha beszélgetnének erről 
azokkal az emberekkel, akik azért vannak itt, hogy ebben valamilyen javaslatot vagy véleményt formáljanak, nem 
egy nappal a határidő előtt, és utána megkapjuk ezt a forrást és nem tudunk vele mit kezdeni, mert nincsenek 
elképzeléseink, nincsenek konkrét ötleteink, nem gondoltuk végig, hogy ez az A változat, ez a B változat, ez a C 
változat. Ha ez ennyibe kerül, erre innen lesz pénz, ha annyiba, akkor onnan, ilyenre meg nincsen pénzünk. Értem, 
hogy egy pályázati anyagban ezen a szinten nem azt kell beadni, hogy egész pontosan minden fillérre mennyi 
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pénzt fogunk kérni a kondi belépőért, de azt nekünk tudnunk kell, hogy ezt mi hogy tudjuk megvalósítani, milyen 
keretek között. És ezért idegesített föl az, amit legutóbb mondott Alpolgármester Asszony, hogy itt most akarjuk-e 
támogatni. Igen, akarjuk támogatni, de nem ebben a formában, hanem olyan formában, ahol válaszokat kapunk 
azokra a teljesen reális kérdésekre, hogyha ezt a pénzt megkapjuk, meglesz-e hozzá az önerőnk, és egyáltalán 
meg tudjuk-e valósítani ezt a projektet. A brainstorming rendben van, de a brainstormingnak egy része, meg a 
társadalmi konzultációban sem kimegyek és azt mondom valakinek, hogy Önnek mi a véleménye, legyen itt valami, 
hanem egy elképzeléssel megyek ki egy társadalmi konzultációra. Ezen a szinten is kellene már minimum 
válaszoknak lennie, amiket én nem hallok. Ezért dühítő az, hogy itt ülök 1 óra 15 perce és csak azt hallom, hogy 
hát majd lesz valami, majd lesz valami. Itt nem elméletben adunk egy igent vagy egy nemet. Itt mondunk valamit, 
amihez a nevünket, meg a tudásunkat mi is hozzáadjuk és így nem lehet ezt csinálni. Így nem lehet egy választ 
kérni egy bizottságtól, hogy majd valami lesz, meg majd társadalmilag megkonzultáljuk. Értem, és én is szeretném, 
hogy működjön, hogyha lenne előttem egy olyan, hogy van egy A elképzelésünk, egy B, egy C, meg egy D. Ezt 
meg tudjuk csinálni, ezt igen, ezt nem. Szerintem nagyon, nagyon kellemetlen lenne megnyerni valamennyi 
összeget és utána azt látni, hogy nem tudunk vele semmit csinálni. Mi sem szeretjük azt, amikor visszaadjuk azt a 
pénzt, amit mi kiadtunk egy pályázatra, mert az mehetett volna máshova is, nem oda, ahol nem használják föl.  
 
Dr. Mátyás Ferenc: Igazából az Önkormányzat nem a véleményünkre kíváncsi, csak a szavazatunkra. 
Novemberben írták ki a pályázatot. Ott még barátok közt is az igazgatási szünetig volt 1,5 hónap, amikor le lehetett 
volna ülni.  De ez tényleg egy nagyon nagy gond, hogy egész egyszerűen a városvezetés nem kíváncsi a Kulturális, 
Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság véleményére. Határidő előtt 1-2 nappal ideböfög valamit, aztán 
szavazd meg, hülye gyerek, mert ha nem szavazod meg, akkor bizony Te nem akarod azt, hogy itt a József Attila 
Emlékhellyel bármi is történjen. Holott, nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Viszont van egy olyan 
nagyon jó hírem, hogy én nagyon szívesen megszavazom az előterjesztést holnap. Van még 16 óra a képviselő-
testületi ülésig. Tessék itt az elhangzott kérdések alapján átdolgozni az éjszaka során úgy, hogy válaszoljon a 
kérdésekre az előterjesztés. 16 óra nagyon sok. Szakdolgozatot lehet annyi idő alatt írni. Van még ennyi idő. 
Reggel 9-re, ha ott van az az előterjesztés, ami egy normális, nem önmagának ellentmondó és az itt felsorolt 
kérdéseket megválaszolja, Isten bizony megszavazom. 
 
Árva Péter: Ez tetszik. Én továbbmegyek egy mondattal. Örömmel felajánlom a segítségemet építészmérnökként 
és projektmanagementi tapasztalataimat. Gyerekért kell mennem, de 7 órára vissza tudok érni, hogyha ezt igényli 
Alpolgármester Asszony, segítek megírni ezt a pályázatot holnapig. 
 
Takács Máriusz: Úgy látom, a vitának a végére érünk. Egyetlen összegző gondolattal zárnám le. Azzal, hogy mi 
lesz a József Attila Emlékhellyel, abban szerepe van annak, hogy 2 év múlva lejár ott az eredeti kiírás, és onnantól 
kezdve akármelyik lakáshoz ott is hozzá fog tudni nyúlni az Önkormányzat. Most ezen a mérlegen vagyunk mi, 
hogy jó, nyilván az is pénzbe kerül, meg átalakítani azt a házat is múzeumi célokra. Nem mondom, hogy ez egy 
egyszerű dolog, ez is 100 millió forintos tétel, de most látunk itt magunk előtt egy 500 millió forintos tételt, plusz a 
kiköltöztetés költségei, viszont egy jó nagy ajtó, egy jó nagy lehetőség. Azért ez nem egy akármi, hogy önálló, teljes 
kulturális intézményt hozunk tulajdonképpen létre. Ezzel azért nagyon hosszú távon, évtizedekre is befolyásolunk 
nagyon sok mindent Ferencváros kulturális életében, sőt ezek szerint tulajdonképp Magyarország kulturális 
életében is, hogyha ezek mentén a koncepciók mentén megyünk tovább. De azért, ha nem nyitjuk ki, vagy nem 
megyünk be ezen az ajtón, akkor is marad utána még ajtó, amit ezzel az emlékhellyel kapcsolatban ki lehet majd 
nyitni. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 3/2023. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KOEN 2/2023. (I.18.) 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 
3/2023. számú – ”Döntés a József Attila Skanzen és Diákközpont munkacímű pályázat benyújtásáról” című – 
előterjesztést.” 

(1 igen, 6 tartózkodás)  
 
A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt: 
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Takács Máriusz  Igen  
Árva Péter  Tartózkodás 
Bodnár Alex Szilveszter Tartózkodás  
Hulse Alexandra   Tartózkodás 
Kozma András  Tartózkodás  
Dr. Nagy Attiláné   Tartózkodás 
Sajó Ákos  Tartózkodás  
Bucher Franciska  Távol 
Deutsch László  Távol 
Kállay Gáborné  Távol 
dr. Mátyás Ferenc Távol 
 
 
 
 
Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság mai munkáját! Holnap ismertetem ezt a vitát a Képviselő-testülettel. Az 
ülést 16.48. órakor bezárom.  

 
k.m.f. 

 
 Takács Máriusz 
 elnök 
           
Árva Péter 
bizottsági tag 
 
 
 
Fábián Beatrix 
jegyzőkönyvvezető 


