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BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA 

EMBERI JOGI, NEMZETISÉGI, EGYHÁZÜGYI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2021. október 4-én az ENEKB rendes, nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: V. ker. Polgármesteri Hivatal (1051 Bp., Erzsébet tér 4.) földszinti kisterme 

 

A bizottság tagjai: 

 

Szentgyörgyvölgyi Gábor - elnök     megjelent 

Kun-Gazda Péter – elnökhelyettes     megjelent 

Bródy Gábor – tag       megjelent 

Mátyus Bálint - tag       megjelent 

Kiss Júlia – külsős tag       megjelent 

Palotás Imre - külsős tag      megjelent 

Sebestyén Nikoletta – külsős tag     nem jelent meg 

 

Meghívottak: 

 

Szentgyörgyvölgyi Péter – polgármester    nem jelent meg 

Dr. Balla Valéria – alpolgármester     nem jelent meg 

Balogh-Madár Emese- alpolgármester     nem jelent meg 

Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla – alpolgármester   nem jelent meg 

Farkas Mihály – szakértő      megjelent 

Dr. Sélley Zoltán – jegyző      nem jelent meg 

Dr. Németh Kornélia – aljegyző     megjelent 

Hajnal Csilla – osztályvezető      megjelent 

Boda Éva - referens       megjelent 

Demjén Norbert - településfejlesztési ügyintéző   megjelent 

Fürj Andrea – ügyintéző      megjelent 

Sági Adrienn – osztályvezető      nem jelent meg 

Kardos-Erdődi Gyöngyi - ügyintéző     megjelent 

Morvai Éva – Pénzügyi Osztály o.vezető    nem jelent meg 

 

 

A meghívóban javasolt napirendi pontok: 

 

 

1. Döntés önkormányzati kitüntetések adományozásáról 

(Díszpolgári Cím és Érdemkereszt, Érdemkereszt és Közszolgálati Érdemérem) – ZÁRT 

ÜLÉS! 
2. Ady megemlékezés és versmondó verseny 

3. Rák Kati – Braqfilm Kft. kérelme 

4. Egyebek 
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Szentgyörgyvölgyi Gábor - elnök: 

Köszönti a jelenlévőket. Az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság ülését 

megnyitja. Szeretné bemutatni mindenkinek Hajnal Csillát, a Társadalmi és Külkapcsolati Osztály 

új osztályvezetőjét, aki egyébként régóta az osztály dolgozója. Megállapítja, hogy a bizottság hat 

fővel határozatképes. Kéri, hogy szavazzanak meghívóban feltüntetett napirendi pontokról, 

valamint két új napirend felvételéről. 

 

 

Fürj Andrea – ügyintéző: 

Egy szóbeli tájékoztatást szeretne megvitatni a bizottsággal és határozatot hozatni ez ügyben. Ez a 

pandémia idején egy elfogadott emléktábla elhelyezési ügye. A társasházzal utólag lett egyeztetve 

és az emléktábla mérete változott. 

 

 
Palotás Imre - külsős tag: 

Javasolja az 1. napirendi pontot levenni napirendről, mivel nem kapott háttéranyagot. Csak egy 

táblázatot kaptak, amelyben fel vannak sorolva a jelöltek, a háttéranyag hiányzik. 

 

 

Kardos-Erdődi Gyöngyi – ügyintéző: 

Néhány éve táblázatban foglalva kerülnek a jelöltek a bizottság elé. Szívesen lehozza a 

felterjesztéseket, ha szeretné átnézni őket. 

 

 
Palotás Imre - külsős tag: 
Ezt nem tudja elfogadni. Tavaly is ez volt a kérése, hogy kapják meg a háttéranyagot. 

 

 

29/2021. (X.4.) ENEKB. hat. 

 

5 igen szavazattal 

1 tartózkodással 

az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi 

napirendek kerüljenek megtárgyalásra: 

 

1. Döntés önkormányzati kitüntetések adományozásáról 

(Díszpolgári Cím és Érdemkereszt, Érdemkereszt és Közszolgálati Érdemérem) – 

ZÁRT ÜLÉS! 

2. Ady megemlékezés és versmondó verseny 

3. Rák Kati – Braqfilm Kft. kérelme 

4. Döntés Krúdy Gyula emlékére tervezett szobor Duna utcában történő elhelyezése 

ügyében 

5. Szóbeli tájékoztatás 

6. Egyebek 

 

A szavazáson jelen volt: 6 fő. 
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2. napirendi pont: 

Ady megemlékezés és versmondó verseny 

 

 

Boda Éva – referens: 

Sok év óta hagyomány, ha november, akkor Ady versmondó verseny. A kihagyott év után a tanárok 

jelentkeztek már többen is, hogy lesz-e idén versmondó verseny. A mellékletben megtalálható a 

kiírás. Sikerült a Petőfi Irodalmi Múzeummal egyeztetni, hogy megkapjuk az Ady lakást. Ennek a 

lebonyolítására 300 000 Ft-ra lenne szükség. 

„Az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság 300.000 Ft-ot fordít a 2021. évi 

Ady megemlékezésre és versmondó versenyre.” 

 

 

32/2021. (X.4.) ENEKB. hat. 

 

6 igen szavazattal 

az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság 300.000 Ft-ot fordít a 2021. 

évi Ady megemlékezésre és versmondó versenyre. 

A szavazáson jelen volt: 6 fő. 

 

 

3. napirendi pont: 

Rák Kati – Braqfilm Kft. kérelme 

 

 

Boda Éva – referens: 

Rák Kati Szakadatlan című előadásával készül. A Rákóczi harc utáni időket idézi meg. Kéri a 

bizottságot, hogy támogassák ezt az előadást 300 000 Ft-tal. 

 

 

Szentgyörgyvölgyi Gábor - elnök: 

Az év eleji pályázatban már pályázott a művésznő, szintén egy ilyen hangjátékkal. Az eddigi 

előadásuk is teltházzal ment az Aranytízben. Mindenképpen javasolná a támogatást. Sok munkájuk 

van vele, magas minőségben szórakoztatják a közönséget. 

 

 

Boda Éva – referens: 

„Az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság 300.000 Ft-tal támogatja Rák 

Kati (Braqfilm Kft.) Szakadatlan című hangszínházi előadását.” 

 

 

33/2021. (X.4.) ENEKB. hat. 

 

6 igen szavazattal 

az Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottság 300.000 Ft-tal támogatja Rák 

Kati (Braqfilm Kft.) Szakadatlan című hangszínházi előadását. 

A szavazáson jelen volt: 6 fő. 
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4. napirendi pont: 

Döntés Krúdy Gyula emlékére tervezett szobor Duna utcában történő elhelyezése ügyében 

 

 

Fürj Andrea – ügyintéző: 

A Melis Investment Kft. kereste meg önkormányzatunkat, hogy a Duna utcában szeretne elhelyezni 

szobrot Krúdy Gyula emlékére. Ez a szobor egy zsánerszobor. Az előterjesztés mellékletében 

látható, hogy egy asztal mellett ül és mellette van egy üres szék. Mellé lehet ülni és lehet 

fotózkodni. A szoborhoz szükséges tervanyag, illetve szakvélemény megérkezett. A szobor Lelkes 

Máté, Máthé Krisztián és Meszlényi János szobrászművészek alkotása. 

 

 

Palotás Imre - külsős tag: 

Nincs az a szobor már felállítva? Csak az előterjesztés szóhasználata miatt kérdezi. 

 

 

Szentgyörgyvölgyi Gábor - elnök: 

Nincs. 

 

 

Palotás Imre - külsős tag: 

Neki Krúdy fontosabb, annál hogy 2 perc alatt döntsenek egy zsánerszoborról vele kapcsolatban. 

Örülne egy Krúdy szobornak, de nem biztos benne, hogy ez a környezet az, ahol lennie kellene. 

 

 

Bródy Gábor – tag: 

Egyrészről egyetért Imrével, hogy jobb lenne, ha több idő lenne, hosszabban tárgyalni ezt az ügyet. 

De, mindenesetre azért támogatja, mert egy magán cég, nem is helyi lakosok, nem is civil szervezet, 

egyáltalán gondol arra, hogy a kultúra felé adózzon és állítson egy szobrot, azt mindenképp 

támogatja. 

 

 

Palotás Imre - külsős tag: 

Az előterjesztésben olvasható, hogy a későbbiekben szöveg kerül kihelyezésre, amit az MTA 

véleményez. Tehát, úgy érzi, hogy ilyen szempontból sincs kész még ez a dolog. 

 

 

Szentgyörgyvölgyi Gábor - elnök: 

Azt kérhetjük, hogy az a szöveg jöjjön vissza bizottság elé. 

 

 

Fürj Andrea – ügyintéző: 

A Főépítész Irodával is egyeztetve lesz. Ezt koordinálja az iroda. 

 

 

Szentgyörgyvölgyi Gábor - elnök: 

Kérhetjük azt, hogy ez jöjjön vissza bizottság elé? 

 

 

Fürj Andrea – ügyintéző: 

Lehet, igen. 
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Palotás Imre - külsős tag: 

Sok a zsánerszobor a kerületben. 

 

 

Szentgyörgyvölgyi Gábor - elnök: 

Ezt a véleményt ossza. Viszont véleménye szerint az nagyon jó dolog lenne, ha a bizottság is 

állítana egy szobrot. Nem zsánerszobrot. 

 

 

Fürj Andrea – ügyintéző: 

„Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat képviselő-testületének Emberi 

jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek, hogy Krúdy Gyula emlékére a Budapest, V. kerület Duna utcában a mellékelt terv 

szerint szobor kerüljön elhelyezésre.” 

 

 

34/2021. (X.4.) ENEKB. hat. 

 

5 igen szavazattal 

1 tartózkodással 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat képviselő-testületének 

Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy Krúdy Gyula emlékére a Budapest, V. kerület Duna utcában a 

mellékelt terv szerint szobor kerüljön elhelyezésre. 

A szavazáson jelen volt: 6 fő. 

 

 

5. napirendi pont: 

Szóbeli tájékoztatás 

 

 

Fürj Andrea – ügyintéző: 

A pandémia idején Eőrsi István író, költő emlékére emléktábla elhelyezési kérelem került az 

önkormányzat elé. Ezt a pandémia idején polgármester úr, illetve a Főépítész Iroda megvizsgálta és 

elfogadásra került. Időközben a társasházi közgyűléssel egyeztetés folyt a tábla szövegével, illetve 

méretével kapcsolatban. A szöveg maradt az eredeti, viszont a társasházi közgyűlés javaslata 

alapján a tábla mérete kisebb lett. Tulajdonképpen azért került vissza bizottság elé ez a téma, hogy 

maga a tábla mérete legyen elfogadva, ez módosult. Ez fog szerepelni a határozati javaslatban. 

„Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat képviselő-testületének Emberi 

jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága egyetért azzal, hogy Eőrsi István emlékére a 

Budapest, V. kerület Belgrád rakpart 27. földszinti homlokzatán emléktábla kerüljön elhelyezésre a 

társasházi javaslatot támogatva, 70X80 cm-es méretben. 

Az emléktábla köztéri elhelyezése és későbbi fenntartása a kérelmező kötelezettsége.” 

 

 

35/2021. (X.4.) ENEKB. hat. 

 

6 igen szavazattal 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat képviselő-testületének 

Emberi jogi, Nemzetiségi, Egyházügyi és Kulturális Bizottsága egyetért azzal, hogy Eőrsi 

István emlékére a Budapest, V. kerület Belgrád rakpart 27. földszinti homlokzatán 

emléktábla kerüljön elhelyezésre a társasházi javaslatot támogatva, 70X80 cm-es méretben. 

Az emléktábla köztéri elhelyezése és későbbi fenntartása a kérelmező kötelezettsége. 

A szavazáson jelen volt: 6 fő. 
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Szentgyörgyvölgyi Gábor - elnök: 

A Belvárosi Művészeti Napok nagy sikerrel lezajlott. A tervezett produkciók meg tudtak valósulni. 

Megköszöni a részvételt. Az ülést bezárja. 

 

 

- kmf - 

 

 

Szentgyörgyvölgyi Gábor    Mátyus Bálint 

 elnök        bizottsági tag 

 

 

Józsa Edina 

jegyzőkönyvvezető 


