Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. március 7-én
12.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mészáros László,
Illyés Miklós,
Kollátosz Jorgosz,
Nikodém Lajos tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Apollónia
Aranka irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Rapi István, Oláh Anna és dr. Kelemen
Miklós Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Dr. Molnár Andrea Szervezési és Informatikai Iroda
munkatársa, dr. Kovács Henriett Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Koór Henrietta
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Hantos-Jarábik Klára
– FMK és Intézményei igazgatója, Soós Péter – Ferencvárosi Pinceszínház igazgatója, Péter Lajos
külsős bizottsági tag.
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a
bizottság tagjait, Alpolgármester Asszonyt, és a Hivatal részéről megjelenteket, Igazgató Asszonyt.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel a
napirenddel kapcsolatban?
Nikodém Lajos: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 17/2018. (III.07.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására kiírt pályázat elbírálása
63/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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2./ Javaslat a 2018. évi nemzetiségi önkormányzatok számára kiírt pályázat meghirdetésére
Sz-74/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a 2018. évi civil pályázat meghirdetésére
Sz-75/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat a 2018. évi kulturális pályázat meghirdetésére
Sz-76/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a 2018. évi egyházi pályázat meghirdetésére
Sz-77/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére
Sz-78/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat helyiségpályázat elbírálására
Sz-79/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat a 3202 „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat 2018. évi felhasználására
Sz-105/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Rákóczi Szövetség kérelme
Sz-97/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására
Sz-104/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Nikodém Lajos: A holnapi képviselő-testületi ülésen lesz a Rendőrkapitány úr meghallgatása. Ezzel
kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy én a kor tekintetében kihívásokkal küzdök, de talán éppen
ezért mondom, hogy én láttam már „karón varjút”. Volt néhány napja a Vaskapu utcában egy tűzeset.
Onnan 100 méterre légvonalban a volt GAMSZOV területén. Jó lenne, ha mindenki nyitva tartaná a
szemét.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására kiírt pályázat elbírálása
63/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A pályázat az előírásoknak megfelelően kihirdetésre került. Egy pályázat érkezett. A
jelenlegi igazgató pályázott Soós Péter. Eddig a Képviselő-testület által felkért szakértői bizottság
meghallgatta a pályázót és egyhangúlag alkalmasnak ítélte és javasolta a Képviselő-testületnek
kinevezésre. Egy fő nem volt jelen ezen a bizottsági ülésen, de írásban támogatásáról biztosította a
pályázót. „Soós Péter pályázatát a Pinceszínház vezetésére vonatkozóan teljes mértékben támogatom.
Jó kezekben lesz általa az intézmény.” Írta ezt Laklóth Aladár miniszteri delegált. A bizottság
meghallgatja a pályázót és holnap pedig a Képviselő-testület dönt.
Soós Péter pályázó belépett az ülésterembe.
Mészáros László: Nem nagyon kell a teremben lévőknek bemutatkoznia, aki az elmúlt 3 évben járt a
Pinceszínházban vagy kerületi kulturális rendezvényen részt vett, az láthatja, hogy Igazgató úr a
Pinceszínházban milyen munkát végez. A pályázatát a bizottság és a Képviselő-testület tagjai
megismerték. A szakértői bizottság meghallgatásán készült jegyzőkönyv szintén rendelkezésre áll.
Kérem, hogy ha szeretné kiegészíteni a pályázatát, röviden összefoglalni a jövőbeni terveit, akkor ezt
tegye meg.
Soós Péter: Azzal kezdem, hogy számomra a színház közösségteremtő erő. Ezt fontosnak tartom
leszögezni. Ez az egész gondolatmenetemnek, aminek mentén ezt a színházat próbálom vezetni, a
vezérelve. Ez azt jelenti, hogy a mi, akik a színházat csináljuk nemcsak a művészi törekvéseinket
akarjuk megvalósítani, hanem a színháznak van egyfajta nagyon erős társadalmi küldetése. Ezt igen
fontosnak tartom. Másik irányból megközelítve pedig itt van ez a színház, aminek van egy nagyon
egyedi sajátossága, hogy ez az egyetlen olyan budapesti színház, amely kerületi fenntartásban
működik. Úgy gondolom, hogy ez a Pinceszínház hivatását is befolyásolja, meghatározza. Arra
gondolok, hogy az a színház, amely egy kerületnyi közösség adóforintjaiból működik kötelező jelleggel
kell, hogy szolgálja ezt a közösséget, és éppen a színházi működésnek ez a sajátossága, hogy egy
közösségteremtő erővé tud válni az, aminek a mentén kijelölhetők a Pinceszínház kerületbeni feladatai,
hivatása. Nem csupán egy előadó művészeti intézményt akarunk működtetni. Fontosnak tartjuk, hogy
olyan előadásokat mutassunk be a nézőinknek, ami az érdeklődésükre számot tart, ami szórakoztatja
és neveli őket. A színháznak ezen kívül van egy másik működési területe az pedig az, hogy szeretnénk
integráns része lenni a kerület kultúrájának. Részt veszünk minden kerületi kulturális ünnepségen.
„Törjük a fejünket” hogyan tudunk ötletadók, résztvevők lenni a jeles napokhoz kapcsolódó
megemlékezéseken. Sajátos eszközrendszerünkkel, a színház eszközrendszerével élünk, és ezzel
próbálunk hatni. Verset mondunk, műsort állítunk össze. Ezt azért tesszük, hogy együttműködésben
még erősebben tudjuk szolgálni ezt az ügyet. Azt gondolom, hogy ez az a minimum, amit egy olyan
színháznak meg kell tenni, amely az itt élők adójából működik. Amikor ezt a színházat átvettem, akkor
engem azzal fogadtak az akkori közönségszervezők, hogy a színháznak nincs törzsközönsége. Az a
feladata a színháznak, hogy egyrészt visszaszerezzük ezt a törzsközönséget, amit úgy lehet megtenni,
ha „aduk egy erőteljes fazont” a színháznak. Igyekszünk megfelelő szakmai színvonalon előadásokat
létrehozni. Azt, hogy jó úton indultunk el, mutatják az eredményeink is. Ma már ott tartunk, hogy minden
előadásunk szakmai eseménynek számít. A szakmabeliek részt vesznek a bemutatókon, minden
bemutatónkról írnak a szaklapok, televízióban szerepelünk. A „”Finitó” című előadásunk két fesztivál
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fődíjat is nyert. Sok minden történik velünk, ami arra enged engem következtetni, hogy szakmailag jó
úton járunk. Igyekszem „A” kategóriás színészeket felkérni a szerepekre, igyekszem „A” kategóriás
rendezőket felkérni a rendezésekre. Igyekszünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel emelni a
színház működésének a színvonalát.
Pillanatnyilag a közgyűlés határozata alapján 10 közalkalmazott dolgozik a Pinceszínházban. Ez a
működéshez szükséges minimális létszám. Ez azt jelenti, hogy minden funkcióra 1 személy van.
Például egy influenza járványos időben nem dőlhet ki senki a sorból. Tehát a hangmester lehet, hogy 40
C lázzal jön be, mert pontosan tudja, hogy a 100 néző, akik jegyet váltottak az előadásra, nem
csalódhatnak. Ez azonban egy olyan helyzet, hogy lényegében a kapacitásunk végpontján működünk,
tehát egy feszített munkarenddel működik a színház. Kb. havonta 15 előadást tartunk, és én ezt
szeretném 2 év távlatában 20 előadásra felemelni. Ez azért lenne jó, mert nagyobb jegyárbevételt
tudnánk realizálni, és nagyobb TAO bevételhez juthatnánk. A szükséges minimális létszámmal
dolgozunk. Zárójelben jegyzem meg, hogy a munkaerőhiány az a színházi szakmában is jelentkezik.
Tele van a Facebook az internet mindenféle hirdetésekkel. A nagy színházak – Örkény, Thália, Madách
– mind-mind munkaerőhiánnyal küzd. Ez gerjeszt egy elszívó hatást. Ez abban érvényesül, hogy a
színházban van fluktuáció, de most már hosszú ideje egy kialakuló csapattal dolgozunk együtt. Úgy
gondolom, hogy a fluktuáció ellenére is tudjuk teljesíteni a vállalásainkat. Azt remélem, hogy
amennyiben lehetőség lesz arra, hogy még 1-2 fő szakembert fel tudjunk venni a színházhoz, akkor
kialakulhat egy ideális helyzet, ami a működésnek nagyobb biztonságot ad. Várom a kérdéseket.
Kollátosz Jorgosz: Elolvastam a pályázatát, ami egy nagyon összeszedett pályázat, és ehhez
gratulálok, és bízom benne, hogy a jövőben is ugyanígy fog tevékenykedni, ahogyan azt tette az utóbbi
két évben. A pályázatból kiderül, hogy több közönségszervezővel tárgyalt. Azóta történt-e valamilyen
előrehaladás ezzel kapcsolatban?
Soós Péter: Igen, ráadásul egy „nagy halat sikerült kifogni”. Úgy fest, hogy egy Nemzeti Színházat,
Vígszínházat megjárt hétpróbás közönségszervező nyugdíjba megy. Ez azért jó, mert ő még tele van
energiával és nagyon szeretne dolgozni. Viszont a színháznak nincs státusza és csak számlával tudunk
fizetni, de tele van ötletekkel és már kértem is segítséget Polgármester úrtól. Kértem, hogy beszéljen a
Főpolgármester úr helyettesével, hogy segítsen minket megjelenni a fővárosi színházak
jegypénztáránál, és pozitív választ kaptunk. Az Igazgató nő pedig biztosított egy részmunkaidős
pénztárost. Úgy néz ki, hogy a Deák téren állandóan fogjuk árulni a jegyeket. Eddig ez mind nem volt.
Ráadásul két hónapja úgy működünk, hogy nyugdíjba ment az eddig közönségszervezést végző
munkatársunk. Remélem, hogy lesz itt egy fellendülés, mert a közönségszervező emelni is tud egy
színházon, de buktatni is.
Mészáros László: A Pinceszínház mindenkori igazgatója nincs könnyű helyzetben. Valóban egy
nagyon sajátos helyzetű színházról van szó, és ezt olvashattuk is a pályázatban. Az Önkormányzat
költségvetése és a naptári év nem esik egybe a színházi évaddal, nehéz így tervezni. A színház
gazdasági vonalát a FIÜK végzi. Örülünk, hogy most már 3 éve tapasztalatot szerzett jelöltünk van az
igazgatói pozícióra. Ahogyan az elején is elmondtam, azt hiszem, hogy Igazgató Úr eddigi munkája
önmagáért beszél. Hallva ezeket a pozitív fejleményeket, amivel még ki tudta egészíteni a pályázatot,
ez még inkább pozitívvá teszi, eddig is az volt, de így még szebbé teszi ezt a pályázatot. Tetszik
Igazgató Úr elkötelezettsége, hogy érzi, hogy közönség nélkül a színház gyakorlatilag semmit nem ér.
Személy szerint nagyom támogatom Igazgató Úr pályázatát és kinevezését.
Soós Péter: Különböző kedvezményekkel várjuk a kerületi lakosokat. Ezen a fórumon is fontosnak
tartom elmondani. Akinek ferencvárosi lakcím kártyája van azonnal 20%-kal árengedményben részesül,
és ha még 60 év feletti is, akkor plusz 10 %-ot jelent. Az iskoláknak, diákoknak van még kedvezmény. A
kerület iskoláival nagyon jó a kapcsolatunk. Mindig jönnek a nyílt próbáinkra, megnézik ahogyan kiabál
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a rendező a színészekkel, a színész nem tudja hol a kelléke stb., stb. Ez jól szokott sikerülni, utána van
egy fórum, ahol a kérdéseiket feltehetik. Az a tapasztalat, hogy azok a diákok, azok az iskolák, akik
megnéznek egy ilyen nyílt próbát, mindig vesznek jegyet az előadásra is. Sőt az egyik iskola érettségi
tételnek választotta az előadásunkban szereplő drámát. Azt hiszem, hogy ez is egyfajta siker.
Soós Péter pályázó elhagyta az üléstermet.
Mészáros László: Köszönjük Soós Péternek, és holnap 15.00 órakor várjuk a képviselő-testületi ülésre
is. Kérem, szavazzunk a 63/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 18/2018. (III.07.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
63/2018. sz. – ”Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására kiírt pályázat elbírálása” című
– előterjesztést.
Határidő: 2018. március 8.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4. bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a 2018. évi nemzetiségi önkormányzatok számára kiírt pályázat meghirdetésére
Sz-74/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A pályázatban már megszokott 6 millió Ft-os keretösszeg szerepel, amit egyszeri
pályáztatás útján osztja szét a bizottság. A pályázati kiírásban olvashatták a bizottság tagjai, hogy idén
a kulturális koncepcióban megfogalmazott célok mellett a Családok Évéhez kapcsolódó programok
élveznek előnyt. Ezt részemről üdvözlöm, és nagyon támogatom. Egy tagot ki kell még jelölni a
javaslattevő bizottságba. Javaslom, hogy ez a személy Kollátosz Jorgosz legyen. Kérem, szavazzunk
az Sz-74/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 19/2018. (III.07.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ a helyi nemzetiségi önkormányzatok programjainak 2018. évi támogatására szolgáló, Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3989. számú sorában elkülönített
6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Jóváhagyja az Sz-74/2018. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a
kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos
módon történő közzétételéről.
Határidő: 2018. március 7.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ a pályázatok Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a
beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre
előkészíti a bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:
1. Kállay Gáborné alpolgármester
2. Mészáros László, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
3. Oláh Anna, Humánszolgáltatási Iroda – esélyegyenlőségi fererens
4. Kollátosz Jorgosz (Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a 2018. évi civil pályázat meghirdetésére
Sz-75/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Az egészségügyi, ifjúsági, szociális felnőttképzés mellett itt is a Családok Éve jelenik
meg a pályázat tárgyaként. A keretösszeg 4 millió Ft. A benyújtási határidő pedig április 9. A
javaslattevő bizottságba javaslom Illyés Miklóst. Kérem, szavazzunk az Sz-75/2018. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 20/2018. (III.07.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3922. számú sorában elkülönített keretösszeg terhére 4.000.000.Ft, azaz négymillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Jóváhagyja az Sz-75/2018. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a
kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos
módon történő közzétételéről.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ A pályázatok KEN által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását
megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi,
majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az
alábbi személyeket választja:
1. Kállay Gáborné alpolgármester
2. Mészáros László, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Illyés Miklós (Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
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Határidő: 2018. március 7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(3 igen, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat a 2018. évi kulturális pályázat meghirdetésére
Sz-76/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: 12 millió Ft-os keretösszeg áll rendelkezésre. A József Attila kultusz mellett szintén a
Családok Éve és a Mátyás király-emlékév jelenik meg, melyek elsőbbséget élveznek. A beadási
határidő április 9. Javaslom a javaslattevő bizottságba Sajó Ákost. Kérem, szavazzunk az Sz-76/2018.
sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 21/2018. (III.07.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú sorában elkülönített keretösszeg terhére 12.000.000,Ft, azaz tizenkettőmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján oszt szét a kulturális
tevékenységek 2018. évi támogatására.
Határidő: 2018. március7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Jóváhagyja az Sz-76/2018. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a
kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos
módon történő közzétételéről.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ A pályázatok KEN által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását
megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi,
majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az
alábbi személyeket választja:
1. Kállay Gáborné alpolgármester
2. Mészáros László, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Sajó Ákos (Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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5./ Javaslat a 2018. évi egyházi pályázat meghirdetésére
Sz-77/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: 6 millió keretösszeg szerepel az előterjesztésben. Az eddig ismertetetteknek
megfelelően került kiírásra a pályázat tárgya. Javaslom a javaslattevő bizottságba Nikodém Lajost.
Kérem, szavazzunk az Sz-77/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 22/2018. (III.07.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ Az egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek karitatív tevékenységének 2018. évi
támogatására szolgáló, 6/2018. (II.20.) hatályos költségvetési rendelet 3921 számú sorában elkülönített
6.000.000.- Ft, azaz hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Jóváhagyja az Sz-77/2018. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a
kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos
módon történő közzétételéről.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ A pályázatok KEN által történő - alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület - elbírálását
megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi,
majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az
alábbi személyeket választja:
1. Kállay Gáborné alpolgármester
2. Mészáros László, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Nikodém Lajos (Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére
Sz-78/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A februári képviselő-testületi ülésen született egy döntés, azaz hogy 2019. március
31-ig, illetve 50 ezer Ft+ÁFA/hó bérleti díjjal írjuk ki a pályázatot. Kérem, szavazzunk az Sz-78/2018. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 23/2018. (III.07.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-78/2018. számú
előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást, az abban foglalt pályázati feltételeket,
követelményeket, bírálati szempontokat és felkéri a Polgármestert a pályázat közzétételére.
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat helyiségpályázat elbírálására
Sz-79/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A Köztes Átmenetek Nonprofit Kft. nyújtott be pályázatot. Az előterjesztésben
ismertetve van, hogy milyen programmal pályázott. A „Köztes Átmenetek - a drog” című állandó
kiállítást szeretnék bemutatni, ifjúsági közösségi teret létrehozva. A kiállítás díjmentes, ahol az érkező
csoportoknak tárlatvezetést tartanak és prevenciós előadásokat, tréningeket. Egyéb pályázati forrásokat
és saját erőt is felhasználnak a programok megszervezésére. Ez a pályázat támogatható. Kérem,
szavazzunk az Sz-79/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 24/2018. (III.07.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest,IX. Balázs Béla u. 32/B
fszt. III. szám 242 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget Köztes Átmenetek
Nonprofit Kft. részére 2019. június 30. napjáig bérbe adja
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
8./ Javaslat a 3202 „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat 2018. évi felhasználására
Sz-105/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Technikai elírás történt a határozati javaslatban. A határozati javaslat 2. pontjában a
támogatandó célok, programoknál nem a megfelelő program szerepel. Kérem, hogy az előterjesztésben
szereplő programot írjuk be a határozati javaslatba.
Kollátosz Jorgosz: A határozati javaslatban szereplő táblázat 1. pontjában a roma mediátorok
megbízásai vannak feltűntetve 2,4 millió Ft-tal. Hány főről beszélünk?
Szilágyi Imre: 2 főről van szó. B. D. és Cs. Sz., akiknek a megbízása április 1-jétől december 31-ig tart.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-105/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az
elhangzott módosítással együtt.
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Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 25/2018. (III.07.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3202. sz. „Roma Koncepció”
költségvetési előirányzatának 2018. évi felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
sorszám
Támogatandó célok,
Keretösszeg a
programok
program
megvalósítására
(bruttó)
1.
Roma mediátorok megbízásai
2.400.000.- Ft
2.
Társadalmi
Felzárkózási
stratégia
elkészítése,
1.500.000.- Ft
tehetséggondozás
3.
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület működési
1.200.000.- Ft
támogatása
4.
„Családok Évéhez” kapcsolódó programok
500.000.- Ft
5.
Sport és szabadidős programok megvalósításának támogatása
1.500.000.-Ft
6.
Helyi közösségek erősítése, valamint vallási programok
500.000.- FT
támogatása
7.
Hagyományőrzés, kulturális rendezvények támogatása
2.400.000.- Ft
Összesen:
10.000.000.- Ft
Határidő: 2018. március 7.
Felelős: Mészáros László elnök
2./ Felkéri Polgármestert, hogy a 3202. számú költségvetési előirányzat terhére az 1. pontban
meghatározott célok és programok megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről,
valamint a szükséges szerződések megkötéséről gondoskodni szíveskedjen.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
9./ Rákóczi Szövetség kérelme
Sz-97/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Alpolgármester Asszony 100 ezer Ft támogatást javasolt. Kérem, szavazzunk az Sz97/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 26/2018. (III.07.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Rákóczi Szövetség részére 100.000 Ft támogatást nyújt a Sz-97/2018. számú előterjesztés 1. sz.
mellékletét képező kérelemben meghatározott Beiratkozási Program támogatása céljára.
Határidő: 2018. március 7.
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Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási
szerződés megkötéséről.
Határidő: 2018. április 7.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Zárt ülést rendelek el. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.
Mészáros László
elnök
Kollátosz Jorgosz
bizottsági tag

Koór Henrietta
jegyzőkönyvvezető
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