Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. június 15-én
12.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mészáros László elnök,
Illyés Miklós,
Sajó Ákos,
Kollátosz Jorgosz,
Nikodém Lajos tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó
Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, dr. Gálné Tóth Zsuzsanna csoportvezető, dr.
Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, dr. Kelemen Miklós Sándor Humánszolgáltatási Iroda
munkatársa, dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs,
Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Kerek András Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatóhelyettes, Gyócsi Ádám.
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság
tagjait, Alpolgármester asszonyt, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a
bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, vegyük napirendre és tárgyaljuk 10. napirendi
pontként az Sz-319/2016. számú – „Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelme ügyében, a nyári tábor étkezési költségeinek támogatására” című – előterjesztést. Kérem, szavazzunk a
módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 40/2016. (VI.15.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
103/3-4/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
133/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Nemecsek Ernő emléktábla állításának engedélyezése
136/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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4./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)
124/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint
beszámolója elfogadására
139/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat alapítványok támogatására
140/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés
meghozatalára
129/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve
119/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Javaslat a 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális
tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására
Sz-306/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme ügyében, a nyári tábor
étkezési költségeinek támogatására
Sz-319/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
103/3-4/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Ezen a napirendi ponton belül szeretnék gratulálni a József Attila Emlékhely Eszmélet című
kiállításához, mely elnyerte „Az év kiállítása 2015” díjat. Ez megjelenik a költségvetés módosításban is, hiszen a
díj 700.000 forint támogatással jár. Köszönjük a munkát és gratulálunk az önkormányzat, és a Petőfi Irodalmi
Múzeum dolgozóinak. Természetesen a Magyar Válogatottnak is gratulálunk, és köszönjük a tegnapi örömteli
órákat. A költségvetés módosításban néhány tétel érinti csak a bizottság hatáskörét, elfogadásra javasolom az
előterjesztést. Kérem, szavazzunk a 103/3/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 41/2016. (VI.15.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 103/3/2016.
sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)” című – előterjesztést.
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Határidő: 2016. június 16.
Felelős: Mészáros László elnök
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)
133/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: A tanácsnok kinevezésének feltételeit teremtjük meg a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításával. Kérem, szavazzunk a 133/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 42/2016. (VI.15.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2016. sz.
– „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)” című –
előterjesztést.
Határidő: 2016. június 16.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Nemecsek Ernő emléktábla állításának engedélyezése
136/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A Hőgyes Endre utca 3. szám alatti ház, Nemecsek Ernő regénybeli lakhelyének házfalán
kíván az Önkormányzattal együttműködve emléktáblát állítani a Bartók Béla Unitárius Egyházközség, a 3146.
számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. A Poschacher Gránit Kft. 97.305
forint+Áfa összegű ajánlatot nyújtott be az emléktábla elkészítéséhez és felszereléséhez, Alpolgármester
asszony az ajánlat teljes összegének elfogadására tesz javaslatot. Kérem, szavazzunk a 136/2016. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról, 97.305 forint + Áfa biztosítandó összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 43/2016. (VI.15.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 136/2016. sz.
– „Nemecsek Ernő emléktábla állításának engedélyezése” című – előterjesztést, 97.305 forint + Áfa biztosítandó
összeg megjelölésével.
Határidő: 2016. június 16.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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4./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására
(alapítványok)
124/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A Szent Rafael Caritas Alapítvány beszámolója szerepel az előterjesztésben. Az alapítvány
minden forinttal el tudott számolni, ezért javasoljuk beszámolója elfogadását. Kérem, szavazzunk a 124/2016. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 44/2016. (VI.15.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 124/2016. sz.
– „Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2016. június 16.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére,
valamint beszámolója elfogadására
139/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Kérdés, észrevétel nincsen. Kérem, szavazzunk a 139/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 45/2016. (VI.15.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 139/2016. sz.
– „Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint
beszámolója elfogadására” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. június 16.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat alapítványok támogatására
140/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Négy különböző alapítvány szerepel az előterjesztésben, melyből az első három érinti a
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hatáskörét, a negyedik az Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság hatásköre, de mind a négyről szavazunk majd. Kérem Alpolgármester asszonyt, tegyen javaslatot a
támogatási összegekre.
Kállay Gáborné: A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány számára 200.000
forintot, az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány számára a maximális kért összeget, azaz 800.00 forintot, a
Garabonciás Alapítvány számára 1.400.000 forintot, a Hópihe Gyermek Alapítvány számára pedig 150.000 forint
támogatási összeget javasolok megjelölni.
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Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 140/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott
kiegészítéssel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 46/2016. (VI.15.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 140/2016. sz.
– „Javaslat alapítványok támogatására” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Holocaust
Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány számára 200.000 forint, az Ars Nova Sacra
Énekegyüttes Alapítvány számára 800.00 forint, a Garabonciás Alapítvány számára 1.400.000 forint, a Hópihe
Gyermek Alapítvány számára 150.000 forint támogatási összeg kerüljön megjelölésre.
Határidő: 2016. június 16.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló
döntés meghozatalára
129/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Minden évben támogatjuk a Tusnádfüdőn megrendezésre kerülő Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábort, általában 100.000 forinttal. Most is ez szerepel a határozati javaslatban. Kérem,
szavazzunk a 129/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról 100.000 forint támogatási összeg
megjelölésével, a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 47/2016. (VI.15.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2016. sz.
– „Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés
meghozatalára” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy 100.000 forint támogatási összeg kerüljön
megjelölésre.
Határidő: 2016. június 16.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi
munkaterve
119/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Majd meglátjuk, mennyire tudjuk tartani a szeptember 1-i Képviselő-testületi ülés időpontját,
de jelenleg inkább az a fontos, milyen napirendi pontokat kívánunk tárgyalni. Kérem, szavazzunk a 119/2016. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 48/2016. (VI.15.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 119/2016. sz.
– „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkaterve”
című – előterjesztést.
Határidő: 2016. június 16.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
9./ Javaslat a 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális
tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására
Sz-306/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Az előterjesztésben található egyesületek, szervezetek minden forinttal el tudtak számolni,
ezért javasolom a beszámolók elfogadását. Kérem, szavazzunk az Sz-306/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 49/2016. (VI.15.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/2015. (V.20.) számú határozata alapján támogatásban
részesített, alábbi civil szervezetek beszámolóit.
2015. évi
Szervezet
támogatási
összeg (Ft)
Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Megtartani és felemelni – egymást és a hagyományt
– Ludotéka – Ferencváros Csoport támogatása

Roma Kulturális és Sport IX.
Közhasznú Egyesület

Civil szervezetek támogatása

Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége (MSZOSZ)

Van, aki törődik velünk! – MSZOSZ IX. kerületi
szervezetének támogatása

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
(POFOSZ)

Politikai okok miatt sokat szenvedett áldozatok,
meghurcoltak, üldözöttek teljes rehabilitálása,
érdekvédelme, támogatása. A POFOSZ IX. kerületi
Tagszervezetének támogatása

830.000,- Ft
700.000,- Ft

500.000,- Ft

150.000,- Ft
Határidő: 2016. június 15.
Felelős Kállay Gáborné alpolgármester
2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/2015. (V.20.) számú határozata alapján támogatásban
részesített, alábbi egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek beszámolóit.
Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek

2015. évi
támogatási
összeg (Ft)
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Budapest-Ferencváros
Ferenc Főplébánia

Assisi

Budapest Középső-ferencváros
Szent Vince Plébánia

Szent

Páli

Plébániai hittanosok táboroztatása, ministránsok
jutalmazása, idősek programjainak finanszírozása
1.000.000,- Ft
Szociális misszió, Szociális, kulturális, vallási, családi
és gyermekprogramok
1.000.000,- Ft

Örökimádás
Templomigazgatóság Közösen egymásért – evangéliumi és szociális
(Örökimádás Lelkészség)
misszió a IX. kerületben - 2015
700.000,- Ft
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/2015. (V.20.) számú határozata alapján támogatásban
részesített, alábbi szervezetek, magánszemélyek beszámolóit.
2015. évi
támogatási
egyéb szervezetek, magánszemélyek
összeg
(Ft)
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek
Kiállítás sorozat az Art9 Galériában és más
Egyesülete
helyszíneken
1.400.000-, Ft
Nafény-varázs Produkciós Iroda Bt.
Nem csak a húszéveseké a világ/Dallamkavalkád
700.000,- Ft
Ifjú Zenebarátok (Jeunesses Musicales)
A JHM komolyzene népszerűsítési programja a
Magyarországi Egyesülete
fővárosi általános- és középiskolákban
1.400.000,- Ft
Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási
Egyesület
Ferencvárosi gyermek és ifjúsági kultúráért
200.000,- Ft
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú
Egyesület
Kulturális tevékenységek támogatása
500.000,- Ft
Formiusz Színházi Egyesület

Meseszövögetők

600.000,- Ft

Budapest-Ferencváros Assisi Szent
Ferenc Főplébánia

Miatyánk hete a Bakáts téri templomban

800.000,- Ft

Zeneképzelet Kereskedelmi és
Zeneképzelet – interaktív zenei – irodalmi
Szolgáltató Bt.
ismeretterjesztő programsorozat iskolásoknak
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

400.000,- Ft
(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
10./ Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a nyári tábor étkezési költségeinek
támogatására
Sz-319/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Nem kellene a bizottság költségvetési során belül az alsort, illetve az összeget is megjelölni a
határozati javaslatban?
Szilágyi Imre: Véleményem szerint nem, hiszen amire támogatást kér a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, az belefér abba a költségvetési sorba, amit megjelentettünk. Simán csökkenti a sort, és
könyveljük az Irodán, hogy az adott költségvetési sor terhére történt a kifizetés, így a továbbiakban látni fogjuk
azt. Nyilvántartást vezetünk erről a költségvetési sorokon belül. Az előterjesztésben a „Roma Koncepció”
költségvetési sora szerepel, ami egy nagy keretösszegként jelenik meg, azon belül történt egy bizottsági sor
felosztás, és a 10.000.000 forint 5. sorából a 1.500.000 forintból adnánk ezt a 750.000 forintos támogatást, illetve
azt javasolnánk.
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Mészáros László: A határozati javaslat úgy szól, hogy „a hagyományőrző és kulturális nyári tábor étkezési
költségeink támogatására támogatást nyújt”, de mennyit? Ez nincs benne a határozati javaslatban.
Szilágyi Imre: Jogos, elnézést kérek, kimaradt az előterjesztésből az összeg kipontozott helye.
Mészáros László: Köszönöm, tehát egy költségvetési sorról van szó, ahol nem kell külön alsorokat megnevezni.
Alpolgármester asszony javaslata, hogy a kérelmezett 750.000 forint összegű támogatás teljes összegét adjuk
meg a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. Kérem, ezzel egészüljön ki a határozati javaslat.
Kérem, szavazzunk az Sz-319/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról 750.000 forint támogatási összeg
megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 50/2016. (VI.15.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére a hagyományőrző és kulturális nyári tábor étkezési költségeink támogatására 750.000
forint összegű támogatást nyújt a 2016. évi költségvetés 3202. „Roma koncepció” költségvetési sor terhére, és
felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt. Az ülést bezárom.
k.m.f.

Kollátosz Jorgosz
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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