Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. december 12-én
11:30 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, Halmai András
irodavezető-helyettes, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Kelemen
Miklós Sándor és Oláh Anna a Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, Dr. Tomasószkiné Dr. Kovács Kovács
Györgyi csoportvezető, Lentiné Domján Edit belső ellenőr, Dr. Szathmáryné Dr. Alföldi Marianna és Dr. Tóth Tamás
Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Dr. Molnár Andrea Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Pap Andrea
jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Baranyi Krisztina és Intzoglu István képviselők, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó.
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, Hivatal dolgozóit, Megállapítom, hogy a bizottság 4
fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A kiküldött napirend szerint 12 napirendi pontunk van. Módosítási javaslat
nem érkezett. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 83/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
219/2018., 219/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára
226/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
213/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. I. félévi munkaterve
210/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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5./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési
Tervének jóváhagyására
215/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
6./ Alapítványi támogatási kérelem
211/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
232/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő:Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Bartók Néptáncegyesület támogatási kérelme
Sz-470/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ 2017. évi egyházi és kulturális pályázati beszámolók elfogadása
Sz-471/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Javaslat roma mediátorok és nemzetiségi tanácsadó megbízására
Sz-472/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Támogatási kérelem
Sz-473/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
12./ Farkasné Várnagy Andrea kérelme
Sz-479/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
219/2018., 219/2/2018. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 219/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 83/A/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2018. sz. – ”
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására és kapcsolódó döntések meghozatalára
226/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 226/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 84/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 226/2018. sz. –
”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
és kapcsolódó döntések meghozatalára” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
213/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Budapest IX. kerület Ráday u. 47. fszt. III. szám alatti ingatlanról van szó, amely 70 nm.
Kállay Gáborné: 45.000,- forint/hó +ÁFA összegre tennék javaslatot és 2020. március 31-ig.
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 213/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 85/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 213/2018. sz. – ”
Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztést,
azzal a kiegészítéssel, hogy 45.000,- forint/hó + ÁFA bérleti díjfizetési kötelezettséggel, 2020. 03 31-ig szóló
határozott idejű bérleti joggal.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. I. félévi
munkaterve
210/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Láthatóak a képviselő-testületi ülés tervezett időpontjai, nyílván egy nappal előtte lesznek majd a
mi bizottsági üléseink a megszokott rend szerint. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 210/2018. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 86/2018. (XII.12.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 210/2018. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. I. félévi munkaterve” című
– előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai
Ellenőrzési Tervének jóváhagyására
215/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az 215/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 87/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2018. sz. –
”Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési
Tervének jóváhagyására” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
6./ Alapítványi támogatási kérelem
211/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A Vidámság Háza Alapítvány kérte Baumann Péter: A Ferencvárosi Sakk Történte” című kötet
kiadására a támogatást a „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. Tudjuk támogatni,
kérem az előterjesztőt, hogy tegyen javaslatot a támogatási összegre.
Kállay Gáborné: A maximális támogatási összeget, 250.000,- forintot javaslom.
Mészáros László: Az alapítvány által kért 250.000,- forintot meg tudjuk adni.
Nikodém Lajos: Nagyon fontosnak tartom ezt a sakk történeti munkát, meg általában a sakkot a fiatal gyerekeknek.
Borzasztó fontos, hogy a mai szabad világban tudják meg, hogy vannak szabályok, vannak stratégiák, van, amit
tiszteletben kell tartani, előre gondolkodni, mert ez a szabadosság a gyerekeket tönkre teszi. Nagyon fontos, 4
unokámból 3 járt, vagy jár sakkra, és nagyon szerették. Nagyon támogatom ezt a munkát.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az 211/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 88/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 211/2018. sz. –
”Alapítványi támogatási kérelem” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Vidámság Háza Alapítványnak
250.000,- forint összeg megjelölésével.
Határidő: 2018. december 13.
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Felelős: Mészáros László elnök
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

(4 igen, egyhangú)

7./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
232/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A Budapest Art Center Nonprofit Kft-ről van szó, akik a cirkuszi társulatot a kerületben
működtetik. Tulajdonképpen a központi támogatás, az Önkormányzaton keresztül történik, annak továbbítása miatt
van erre szükség. Igazából, ha ezt jól értelmeztem, az Önkormányzatunkra anyagi terhet nem rak. Kérdés,
észrevétel? Kérem, szavazzunk az 232/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 89/2018. (XII.12.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 232/2018. sz. – ”
Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2018. december 13.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
8./ Bartók Néptáncegyesület támogatási kérelme
Sz-470/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Kérem az előterjesztőt, hogy tegyen javaslatot a támogatási összegre.
Kállay Gáborné: 450.000,- forintra tennék javaslatot. A kért támogatást javaslom, hogy adjuk meg a Bartók
Néptáncegyesületnek.
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-470/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 90/2018. (XII.12.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ A Bartók Néptáncegyesület részére 450.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-470/2018. számú előterjesztés
mellékletét képező kérelemben meghatározott programsorozat költségeinek támogatása céljára, a 2018. évi
költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 60 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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9./ 2017. évi egyházi és kulturális pályázati beszámolók elfogadása
Sz-471/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Úgy látom, hogy nem sikerült elszámolni a Kaníziusz Szent Péter Templomnak maradéktalanul,
279.367,- forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak nincs
hatásköre ettől eltekinteni, úgyhogy akkor a határozati javaslatban is látszódik, hogy a 450.000,- forintból csak
170.000,- forintot tudunk elfogadni, illetve a másik pályázaton adott 300.000,- forintot viszont maradéktalanul el
tudjuk fogadni. Kérem, szavazzunk az Sz-471/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 91/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 48/2017. (V.24.) számú határozata alapján támogatásban részesített
alábbi egyházi jogi személy és egyházi szervezet beszámolóját, egyúttal kötelezi Támogatottat a támogatási céltól
eltérően felhasznált 279.367,- Ft támogatási összeg visszafizetésére:

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek

1.

Kaníziusz Szent Péter Templom

2017. évi
felhasznált
támogatási
összeg (Ft)
170.633,- Ft

Határidő: 2018. december 12.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/2017. (V.24.) számú határozata alapján támogatásban részesített
alábbi kulturális tevékenységet végző szervezet beszámolóját:

Szervezet

1. Kaníziusz Szent Péter Templom
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

2017. évi
felhasznált
támogatási
összeg (Ft)
300.000,- Ft

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
10./ Javaslat roma mediátorok és nemzetiségi tanácsadó megbízására
Sz-472/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Ahogy megszokhattuk, a következő teljes évben roma mediátorokat és a nemzetiségi tanácsadót
2019. szeptember 30-ig bíznánk meg a feladataik ellátásával. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz472/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 92/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
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1./ Csonka Gyulát bízza meg 2019. január 01. – 2019. szeptember 30. közötti időszakra a nemzetiségi tanácsadói,
míg Csonka Szabinát és Szabó Ferencet a 2019. év január 01. - 2019. december 31. közötti időszakra a roma
mediátori tisztségek betöltésével.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ a nemzetiségi tanácsadó megbízási díját a külsős bizottsági tagok díjazásával azonos összegben, havi bruttó
121.748,- Ft-ban, míg a roma mediátor megbízási díját bruttó 90.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ felkéri Polgármestert a nemzetiségi tanácsadóval, valamint a roma mediátorokkal történő megbízási szerződés
2019. január-február hónapra történő megkötésére a 2018. évi 3202. „Roma Koncepció” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ felkéri Polgármestert, hogy a 2019. március 01. - 2019. szeptember 30. közötti időtartamra a nemzetiségi
tanácsadó esetén a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor, míg 2019.
március 01. – 2019. december 31. közötti időtartamra a roma mediátorok esetén a 3202. számú „Roma Koncepció”
költségvetési sor terhére a fedezet biztosítására, majd a fenti időtartam vonatkozásában a megbízási szerződések
megkötésére.
Határidő: 2019. évi költségvetés megalkotását követő 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
11./ Támogatási kérelem
Sz-473/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A Közös Esély Egyesület kéri a támogatást a „Roma Koncepció” soron. A Romano Glaszo
együttest tudjuk támogatni. Kérem az előterjesztőt, hogy tegyen javaslatot a támogatási összegre.
Kállay Gáborné: Ez 5 hónapra havi 160.000,- forint. 800.000,- forint összegű támogatást javaslok.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-473/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 93/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Közös Esély Egyesület részére 800.000,-Ft támogatást nyújt az Sz-473/2018. sz. előterjesztés mellékletét
képező kérelemben meghatározott program költségeinek támogatása céljára a 2018. évi költségvetés 3202 „Roma
Koncepció” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 60 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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12./ Farkasné Várnagy Andrea kérelme
Sz-479/2018 sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Annyiról van szó, hogy a felhasználási, illetve elszámolási időpontot toljuk ki, mivel nem sikerült
az első vállalt határidőre létrehozni a programot, úgyhogy még néhány hónappal, nem idén december 31-edike,
hanem jövő év március 31. napjáig elszámolhat, és felhasználhatja a támogatási összeget. Kérdés, észrevétel?
Kérem, szavazzunk az Sz-479/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 94/2018. (XII.12.) sz.

Határozat
1./ A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a 2018. évi kulturális tevékenységek
támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Farkasné Várnagy Andrea pályázatában szereplő
elszámolási időpontjának 2019. március 31. napjára történő módosításához, valamint a pályázati program Sz479/2018. melléklete szerinti módosításához.
Határidő: 2018. december 12.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon Farkasné Várnagy
Andrea támogatási szerződésének módosításáról.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Köszönöm, nincs több napirendi pont, az ülést bezárom.
k.m.f.
Mészáros László
elnök
Kollátosz Jorgosz
bizottsági tag

Pap Andrea
jegyzőkönyvvezető
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