Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2014. december 17-én
11.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mészáros László – elnök,
Illyés Miklós,
Sajó Ákos,
Böröcz Ferencné,
Nikodém Lajos tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, dr. Hosszú Károly irodavezető, dr. Bánfi Réka
irodavezető, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, dr. Németh Zsanett, Koór
Henrietta csoportvezető, Halmai András csoportvezető, Mihályi György önkormányzati tanácsadó, T. Zuggó
Tünde, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, Csonka Gyula.
Mészáros László: Köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának ülésén a bizottság tagjait,
a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel
határozatképes, az ülést megnyitom. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk
a napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 10/2014. (XII.17.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú rendeletének módosítására
211/2014., 211/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat alapítványok támogatásairól szóló döntések meghozatalára
207/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
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(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi
önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….)
önkormányzati rendeletének megalkotása (I. forduló)
210/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: A www.ferencvaros.hu honlapján található jelenleg hatályos rendelet 13.§-a rendelkezik,
arról, hogy idézem:
- „Az e rendeletben foglaltak betartásáról és ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
- Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,aki az Önkormányzat címerét, zászlaját, a
"Ferencváros", "Ferencvárosi", "ferencvárosi", "IX. kerületi" megjelölést, nevet az e rendeletben foglalt
rendelkezésektől, illetve a kiadott engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon használja.
- A helyszíni bírság kiszabása során hatóságként a közterület-felügyelő valamint a Polgármesteri Hivatal jegyző
által erre feljogosított ügyintézője, a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban pedig a jegyző
jogosult eljárni. A helyszíni bírság és a közigazgatási bírság kiszabása során egyebekben a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.”
A fentiek az új, most tárgyalt rendelettervezetben nem szerepelnek. Ennek mi az oka?
dr. Bánfi Réka: Véleményem szerint ez a rendelet nem hatályos. Egyébként ez szövegrész visszaemelhető az új
rendelettervezetbe is. Meg fogom vizsgálni, hogy a honlapon melyik verzió található meg.
Mészáros László: A honlapon vannak nem hatályos rendeletek a hatályos rendeletek között, ezt tapasztalatból
mondom, tehát elképzelhető, hogy nem lett frissítve.
Illyés Miklós: A rendeletben szerepel az arculati kézikönyv. Ez megtalálható a honlapon?
dr. Bánfi Réka: Tudtommal a honlapon nincs feltüntetve. Ez a Hivatal közös hálózatán található meg.
Mészáros László: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 210/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 11/2014. (XII.17.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 210/2014. sz. –
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
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2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú rendeletének módosítására
211/2014., 211/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Az előterjesztéshez érkezett egy módosító indítvány, melyek a bizottság szakterületét érintik.
A rendelet-tervezet 6. számú mellékletének II./4. fa. pontjában kimaradt a „pályázat” szövegrész, illetve a 8.
számú melléklet II/D. 2. pontja törlésre került, tekintettel arra, hogy a kht. már régóta nem működik.
Nikodém Lajos: A rendelettervezet 6. számú melléklet utolsó mondatában egy szó kimaradt, érzésem szerint a
pályázat szó. A 9. számú melléklet pedig felsorolja az önkormányzat által fenntartott intézményeket. Az iskoláknál
csak működtetés szerepel. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat csak üzemeltető?
Mészáros László: Igen, ez így van valóban, és a 6. számú mellékletben szereplő változást, én is az imént
említettem.
Böröcz Ferencné: A Szervezeti és Működési Szabályzatban az szerepel, hogy az önkormányzat feladata a
Ferencváros Újság működtetése. Ha van rá lehetőség, akkor azok a pártok, amelyek képviseltetik magukat az
önkormányzat Képviselő-testületében kapjanak állandó megjelenést, hogy kifejthessék gondolataikat,
véleményüket. Ez lenne az igazán demokratikus.
Kállay Gáborné: Úgy gondolom, hogy erre eddig is meg volt a lehetőségük, és ezt a jövőben is biztosítani
fogjuk. Ez teljesen demokratikusan működött.
Mészáros László: Több kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 211/2014., 211/2/2014. sz.
előterjesztések határozati javaslatairól.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 12/2014. (XII.17.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 211/2014.,
211/2/2014. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) számú rendeletének módosítására” című –
előterjesztéseket.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
3./ Javaslat alapítványok támogatásairól szóló döntések meghozatalára
207/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 207/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 13/2014. (XII.17.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 207/2014. sz. –
”Javaslat alapítványok támogatásairól szóló döntések meghozatalára” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. december 18.
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Felelős: Mészáros László elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi
munkaterve
206/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Kiegészíteném az előterjesztést azzal, hogy az első félévben kiosztandó díjakat vegyük fel a
munkatervbe. Ez a Ferencváros József Attila Díj, amit április 11-én, a Ferencváros Közbiztonságért Díj, amit
április 25-én, és a Ferencváros Sportjáért Díj, amit május 6-án adunk át. Javaslom, hogy az áprilisi vagy a
márciusi képviselőtestületi ülésre vegyük fel. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 206/2014. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 14/2014. (XII.17.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 206/2014. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve”
című – előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt.
Határidő: 2014. december 18.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Böröcz Ferencné
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

Koór Henrietta
jegyzőkönyvvezető
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