Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. március 18-án
11.30 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, dr. Bánfi Réka irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető,
dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Halmai András
irodavezető-helyettes, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Koór
Henrietta csoportvezető, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Czakóné
Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ vezetője, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó,
Mendi Attila Ferencvárosi Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese, Kerek András a Ferencvárosi Művelődési
Központ munkatársa, Gyócsi Ádám, Gyurákovics Andrea képviselő
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, Alpolgármester asszonyt, a Hivatal dolgozóit.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Javaslom, hogy vegyük fel
napirendre az 59/2015. sz. – ” Javaslat a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány támogatására” című –
előterjesztést 11. napirendi pontként. Kérem, szavazzunk az így módosított napirend egészéről.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 16/2015. (III.18.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására
65/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés megkötésére
60/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat alapítványok támogatására
63/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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4./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező
változások végrehajtására
67/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi kulturális tevékenységek
pályázatának meghirdetésére – 3972. számú költségvetési sor terhére
Sz-122/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi egyházi jogi személyek és
egyházi szervezetek részére pályázat meghirdetésére – 3921. költségvetési sor terhére
Sz-121/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi civil szervezetek részére
pályázat meghirdetésére – 3922. költségvetési sor terhére
Sz-120/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi nemzetiségi önkormányzatok
pályázati támogatása meghirdetésére – 3989. költségvetési sor terhére
Sz-119/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Javaslat a 3202 „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat 2015. évi felhasználására
Sz-104/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
10./ Gyócsi László pályázati elszámolása
Sz-105/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
11./ Javaslat a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány támogatására
59/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
12./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására
Sz-110/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mészáros László elnök
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására
65/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Az előterjesztésben a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványról, az Erdődy Kamarazenekar
Alapítványról, a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-ről, és a Karaván Művészeti Alapítványról van szó.

2

Kállay Gáborné: A Karaván Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződésének 4. pontjában a „2014. évre”
szövegrészt kérem javítani „2015. évre”, illetve a „kétmillió-ötszázezer forint” szövegrészt „kétmillió forint”
szövegre.
Böröcz Ferencné: Ezek több évre szóló szerződések 2015. december 31-ig szólnak, tehát ez lesz az utolsó év.
Tisztában vagyok azzal, hogy az oktatás mellett a kultúra támogatása nagyon fontos, és azt is látom, hogy a
Ferencvárosi Önkormányzat nagyon sokat tesz a kultúra támogatásáért. Megnéztem a szervezetek honlapját,
hogy kik a szponzorok, és hol van a székhelyük. Tisztában vagyok azzal, hogy a székhely nem olyan fontos
dolog, mert ugye az ország egész területén működnek ezek a szervezetek, de azért mégis mutat valamit. E közül
a 4 szervezet közül egyedül a Karaván Művészeti Alapítványnál találtam meg, hogy ez IX. kerületi, az összes
többinél nem. Még a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft félig meddig azt mondhatom, hogy az a IX.
kerülethez kötődik, mert itt tartanak előadásokat, stb. A többinél is tudom, mert elolvastam, hogy különböző
feladatokat el kell nekik látni a támogatás fejében. A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-nél nem is
találtam meg azt, hogy a VIII. kerület, ahol a székhelye van, szponzorálná ezt a színházat, de lehet, hogy rosszul
néztem meg. Javaslom, hogy ha következő évben ilyen szerződéseket kötünk, akkor nézzük meg azt, hogy
elsősorban a IX. kerületiek legyenek, és olyanok, akiket az állam például nem olyan nagymértékben támogat,
mert ezeket mind szponzorálja a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Igazságügyi
Minisztérium. Olyan szervezeteket kellene elsősorban választani, amelyek azoknak a feltételeknek felelnek meg,
amit én most itt elmondtam.
Kállay Gáborné: Nyilvánvaló, hogy Ferencváros elsősorban azokat a szervezeteket szponzorálja, illetve azokat
a szervezeteket támogatja, amelyek itt működnek Ferencvárosban, de mivel Ferencvárosnak nincsen
szimfonikus zenekara, nincsen kamara zenekara, nincsen állandó színtársulata, ezért ahhoz, hogy a kerület lakói
számára ezeket a kulturális programokat, amelyeket ezek a szervezetek nyújtanak, tudjuk biztosítani, ahhoz
mindenféleképpen szükséges, hogy ezeket a szervezeteket is támogassuk. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a
szervezeteknek ahhoz, hogy állami támogatást kaphassanak, szüksége van arra, hogy legyen kerületi
támogatása, mert különben nem tudnak hozzájutni az állami támogatáshoz. Úgy gondolom, hogy ezekkel a
szervezetekkel nagyon jó a kapcsolat, és ezek a szervezetek erejükön felül is részt vesznek Ferencváros
kulturális életében. Elmondhatom, hogy sokszor tényleg nem csak annyit teljesítenek, amennyit ezekben a
közszolgáltatási szerződésekben elvárunk tőlük. Olyan kapcsolat alakult ki ezekkel a szervezetekkel, amit
nagyon-nagyon nehezen tudnánk felbontani, vagy megszakítani, és nem is áll szándékunkban, mert azt hiszem,
hogy a kultúra támogatása egy olyan önként vállalt feladat, amiről nem mondhatunk le, mert ez Ferencváros
számára létkérdés.
Mészáros László: További kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2015. számú előterjesztés
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 17/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 65/2015.sz. –
” Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés megkötésére
60/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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Böröcz Ferencné: A határozati javaslatban ki van pontozva a forint. Úgy láttam, hogy 3 millió forintot kértek, és
az Önkormányzat, 2,5 millió forintot javasolna.
Mészáros László: A tavalyi évben kaptak, ha jól emlékszem 2,5 millió forintot, és idén pedig 3 millió forintot
kérnek, ez kerülne a kipontozott részre. További kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 60/2015. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 18/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 60/2015.sz. –
”Javaslat a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés megkötésére” címűelőterjesztést.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat alapítványok támogatására
63/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Két alapítványról van szó az előterjesztésben, és csak az Ars Nova Sacra Énekegyüttes
tartozik szűken a bizottság szakterületéhez.
Illyés Miklós: A bizottságok szétválasztása kapcsán ez egy nehéz dolog, mert valamikor ezt együtt tárgyaltuk,
de ebben a ciklusban ez most külön kerül elénk. A Peter Cerny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért
egy nagyon fontos feladatot lát el. Nem ferencvárosi bejegyzésű, de azt hiszem országos szolgálatot lát el.
Pályáztak már egyébként korábban is itt a kerületben, abban a levélben, amit küldtek esetszámot is említ, hogy
hány ferencvárosi koraszülött gyerekkel volt kapcsolatban az Alapítvány. Javaslom, hogy 500 ezer forinttal
támogassuk, hogyha a bizottság is egyetért velem.
Mészáros László: További kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 63/2015.sz. előterjesztés Peter
Cerny Alapítványra vonatkozó határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 19/2015. (III.18.) sz.
Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 63/2015. sz. –
”Javaslat alapítványok támogatására” című – előterjesztés Peter Cerny Alapítványra vonatkozóan.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány esetében a fellépésekhez szükséges formaruha
beszerzésére kérnek támogatást 300 ezer forintot értékben. Javasolom, hogy 300 ezer forint kerüljön a
kipontozott részre.
Nikodém Lajos: Az Örökimádás templomba járok, vele szemben lakom, és eddig gyakorlatilag minden
előadását sikerült meghallgatnom az Ars Nova Sacra Énekegyüttesnek, és igazán támogatandóak.
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Orvosprofesszorok énekelnek benne, világhírű agykutatók, fiatal orvosok, ügyvédek, tanárok, tehát nagyon szép
munkát végeznek és igazán profi színvonalon énekelnek. Nagyon szívesen javasolom, hogy bárki, aki időt tud
szakítani, hallgassa meg egy előadásukat a 18.00 órás mise után 19.00 órakor szokott lenni, és igazán nagy
élményt nyújt. Támogatom a javaslatot.
Böröcz Ferencné: Okafogyottá vált a kérdésem, mert arra szeretem volna megkérni valakit, hogy néhány szóval
jellemezze ezt a „társaságot”.
Mészáros László: Igen, Nikodém úr válaszolt, hogyan kötődnek Ferencvároshoz. További kérdés, észrevétel,
nincs. Kérem, szavazzunk a 63/2015.sz. előterjesztés Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítványra vonatkozóan.
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 20/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 63/2015. sz. –
” Javaslat alapítványok támogatására” című – előterjesztés Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítványra
vonatkozóan.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező
változások végrehajtására
67/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Mészáros László: Korábban született egy döntés, hogy a gazdasági feladatok, az óvodák és a Ferencvárosi
Művelődési Központ átkerülnek a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központhoz, és ehhez szükséges az
alapító okirat módosítása, illetve a munkamegosztási megállapodások megkötése. Kérdés, észrevétel, nincs.
Kérem, szavazzunk a 67/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 21/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 67/2015. sz. –”
Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező változások
végrehajtására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi kulturális tevékenységek
pályázatának meghirdetésére – 3972. számú költségvetési sor terhére
Sz-122/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Az előterjesztésben az szerepel, hogy 18,5 millió forint kerül pályázat útján majd elosztásra.
Fontos, hogy kicsit a felhasználási idő ki lett terjesztve. Ennek értelmében idén április 1-jétől egészen következő
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év április 15-ig fel lehet használni az esetlegesen megnyert összeget. Például a József Attila-, illetve Költészetnapi rendezvényekhez idén is és jövőre is tudnak csatlakozni az egyesületek. A változás, hogy 20%-ban lett
megállapítva, hogy a működési költségre és eszközbeszerzésre lehessen elszámolni, illetve, hogy idén csak
adószámmal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak. Ezek a legfontosabb változások, egyébként nagyjából
az elmúlt évekhez hasonlóan került kiírásra a pályázat. A határozati javaslatban a bizottság 1 főt delegál a
javaslattevő bizottság tagjaihoz, ahová Sajó Ákos képviselőt javaslom. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem,
szavazzunk az Sz-122/2015. sz. előterjesztés kiegészített határozati javaslatairól.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 22/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy:
1./ a 2015. évi 4/2015.(II.24.) számú hatályos költségvetési rendelet 3972 számú „Kulturális tevékenységek
pályázati támogatása” költségvetési sorának terhére pályázati felhívást ír ki, civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok), gazdasági társaságok, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek és magánszemélyek
művészeti és kulturális tevékenységének 2015. évi támogatására vonatkozóan, és a 18.500.000 forint
keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ jóváhagyja az Sz-122/2015. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó
formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő
közzétételéről.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ a pályázatok Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 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. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Sajó Ákos képviselő
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

6./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi egyházi jogi személyek és
egyházi szervezetek részére pályázat meghirdetésére – 3921. költségvetési sor terhére
Sz-121/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Az előterjesztésben az egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek részére meghirdetésre
kerülő pályázatról szól. A bizottság Nikodém Lajos képviselőt delegálja a javaslattevő bizottságba. Kérdés,
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-121/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 23/2015. (III.18.) sz.
Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ az egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek karitatív tevékenységének 2015. évi támogatására
szolgáló, 4/2015.(II.24.) számú, hatályos költségvetési rendelet 3921 számú sorában elkülönített 6.000.000 forint,
azaz hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ jóváhagyja az Sz-121/2015. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó
formanyomtatványt és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő
közzétételéről.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ a pályázatok Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 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, a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
3. dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Nikodém Lajos bizottsági tag
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

7./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi civil szervezetek részére
pályázat meghirdetésére – 3922. költségvetési sor terhére
Sz-120/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Javaslom a javaslattevő bizottságba 5. főnek a civil referens, Papp Viktort, illetve a kipontozott
részre pedig Illyés Miklóst. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-120/2015. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 24/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy:
1./ a civil szervezetek tevékenységének 2015. évi támogatására szolgáló, 2015. évi, 4/2015.(II.24.) számú
költségvetési rendelet 3922 sorában elkülönített 5.000.000 forint, azaz ötmillió forint keretösszeget egyszeri
pályáztatás útján osztja szét.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ jóváhagyja az Sz-120/2015. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó
formanyomtatványt és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő
közzétételéről.
Határidő: 2015. március 18.
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ a pályázatok Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 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. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Illyés Miklós képviselő
5. Papp Viktor civil referens
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
8./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2015. évi nemzetiségi
önkormányzatok pályázati támogatása meghirdetésére – 3989. költségvetési sor terhére
Sz-119/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Ennél a pályázatnál 4.-nek a kipontozott részre Böröcz Ferencné bizottsági tagot javaslom a
javaslattevő bizottságba, és 5. főnek pedig Csonka Gyula, nemzetiségi tanácsadót. Kérdés, észrevétel, nincs.
Kérem, szavazzunk az Sz-119/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 25/2015. (III.18.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy:
1./ a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok céljainak 2015. évi támogatására szolgáló, 4/2015.(II.24.) számú,
hatályos költségvetési rendelet 3989 számú sorában elkülönített 6.000.000 forint, azaz hatmillió forint
keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ jóváhagyja az Sz-119/2015. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó
formanyomtatványt és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő
közzétételéről.
Határidő: 2015. március 18.
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 pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Böröcz Ferencné bizottsági tag
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5. Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

9./ Javaslat a 3202 „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat 2015. évi felhasználására
Sz-104/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Böröcz Ferencné: Az előterjesztésből látom, hogy ezt megtárgyalta a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat is, és elfogadták. Szeretném, hogyha valaki egy kicsit „kibontaná”, hogy mit takar az a
„felmérés/kutatás”. Ezt nem nagyon tudom értelmezni, de biztos van neki valami magyarázata. A 7. pontban, a
„Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok támogatására” 500 ezer forint szerepel, ezt is
szeretném, hogyha valaki megmagyarázná, hogy mi van e mögött. A „Képzések megvalósítása, támogatása”,
szintén egy kérdőjel. Milyen képzések? Szeretném, hogyha, ha ezt a 10 millió forintot megszavazzuk, akkor a
Ferencvárosi Roma Önkormányzat időről-időre, számoljon be a bizottság előtt a pénzösszegek felhasználásáról.
Kállay Gáborné: Nem a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak kell elszámolnia, mivel ez a Roma
Koncepciónak a költségvetési sora, amivel a Hivatal rendelkezik. A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak kikérjük a véleményét és velük egyeztetve döntünk arról, hogy mire fordítjuk ezt az összeget.
A felmérés/kutatással kapcsolatban készül a Ferencvárosi Roma Stratégia és ehhez készül egy felmérés,
úgyhogy erre a felmérésre szánjuk ezt az 500 ezer forintot. A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
költségvetési során, és ugyanígy az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság költségvetési során is lesz egy
500 ezer forint, tehát ez meg lesz osztva, mivelhogy ez nem csak a Roma Koncepcióhoz, hanem az
Esélyegyenlőségi Programunkhoz is kapcsolódik. A kerületben folyik egy ún. roma pasztoráció, de én azt hiszem,
hogy megkérhetem Berecz Dénes kollegánkat, hogy erről bővebben ő beszéljen, valamint a ”Végre Önnek is van
esélye felújítani az otthonát” elnevezésű programról is.
Berecz Dénes: A katolikus egyház keretein belül 6. éve folyik itt a Gát utcai templomban egy cigány pasztoráció
dr. Székely János segédpüspök úr vezetésével. A Bíboros úr őt nevezte ki augusztus 1-jétől ennek a templomnak
a vezetésével, és a Bíboros úrnak van egy olyan elképzelése, hogy itt a Gát utcai templomban egy „budapesti
cigány pasztorációs központ” fog nyílni. Minden hónapban tartunk cigány misét, különböző foglalkozásokat,
kirándulásokat, Biblia órákat. Hangversenyeket is tartottunk már, nagyon sok mindennel foglalkozunk. Egyre több
cigány és nem cigány ember jár a templomba, ezzel a cigány barátaink integrációját, a nem cigány barátaink
elfogadását is elősegítve. Szívesen meghívom Képviselő asszonyt egy ilyen misére, amikor a „Mi atyánkat”
elmondjuk közösen, cigány és nem cigány ember fogja egymás kezét, tehát egy nagyon-nagyon jó tevékenység
ez, és egyre nagyobb számmal veszünk részt ezeken a miséken. A cigány pasztoráción belül működtetünk egy
ún. Lehetőségek Iskoláját, ahol az általános iskolai tanulmányokat fejeztetjük be a Jezsuita szerzetesrend,
jelenleg 11 hallgatójával.
Mindig beszélünk arról, hogy a roma, cigány állampolgárokat föl kéne zárkóztatni a munkaerőképzés
tekintetében, ahol cigány emberek képzését szeretnénk elősegíteni. Egy OKJ-s végzettség megszerzésével
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy aktív részesei legyenek a társadalomnak. Mi szeretnénk hozzájárulni, hogy ne
csak közmunkások legyenek ezek a hátrányos helyzetű emberek, keressük, kutatjuk a módját. A Türr István
Képző és Kutató Intézet is nyújt majd ehhez segítséget. Ez önköltséges dolog. 8 ember szerzett OKJ-s
takarítónői képesítést. Hétfőn vizsgáztak, mind a 8-an közepes eredménnyel szakmunkás takarítók lettek.
A felmérésről annyit, hogy tényleg kellene készíteni egy nagy felmérést, hogy képet kaphassunk erről az 5-6 ezer
cigány származású embernek az életéről, terveiről.
17 lakást újítottunk fel 3 millió forintból, romák által lakott lakást, ahol fűtéskorszerűsítést végeztünk, ablakot,
nyílászárót cseréltünk. A Program végéhez hozzájutunk, elérünk odáig, hogy 31 lakás lesz korszerűsítve. Ez is a
rezsicsökkentés egyik része.
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Böröcz Ferencné: Elfogadom én ezt a magyarázatot, meg is fogom szavazni, de változatlanul azt kérem, hogy
időnként számoljanak be, vagy mondják el azt, hogyan használták fel ezeket az összegeket. Szeretném kérni,
hogy ezekre a programokra engem is hívjanak meg, és én akkor el fogok menni.
Illyés Miklós: Látom, hogy a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta az
előterjesztést. Hiányoltam belőle, a bizonyos nyári, hagyományőrző tábort. Szerintem ez nem fog elmaradni.
Gondolom, hogy másként oldja majd meg a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Mészáros László: Egyébként pont az elmúlt év tapasztalata alapján lettek egy kicsit általánosabban
megfogalmazva a különböző költségvetési sorok. Tavaly konkrét feladatok és programok voltak megnevezve,
ami talán nem volt túl szerencsés, és ebből a tapasztalatból kiindulva lett egy kicsit általánosabban
megfogalmazva a költségvetési soroknak a neve és a programok.
Kállay Gáborné: A „Hagyományőrzés, kultúra, valamint rendezvények támogatására” terveztük összeget. Tavaly
annyira konkrétan voltak meghatározva, megnevezve a programok, hogy volt olyan program, aminél lényegesen
kevesebbet költöttünk a célra, és így év végén már probléma volt, hogy hirtelen, melyik költségvetési sorra
tegyük ezt a pénzt.
Mészáros László: További kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-104/2015. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 26/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy:
1./ az önkormányzat 2015.évi költségvetésről szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 3202. sz. „Roma
Koncepció” költségvetési előirányzatának 2015. évi felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Sorszám

Támogatandó célok, programok

Keretösszeg a program
megvalósítására Ft (bruttó)

1.

Roma Mediátorok megbízási díja
2015.május 01. - 2015.december
31. között.

2.000.000.-Ft

2.

Csonka Gyula KEN Bizottság
tanácsadó 2015. február havi
megbízási díja (járulékkal)

151.333.-Ft

3.

Képzések, megvalósítása,
támogatása valamint
tehetséggondozás támogatása

1.500.000.-Ft

4.

„Végre Önnek is van esélye
felújítania otthonát”

1.000.000.-Ft

5.

Felmérés/kutatás

500.000.-Ft

6.

Sport és szabadidős programok
megvalósításának támogatása

1.500.000.-Ft

7.

Helyi közösségek erősítésére,
valamint vallási programok

500.000.-Ft
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támogatása
8.

Hagyományőrzés, kultúra
valamint rendezvények
támogatása

2.848.667.-Ft

Összesen:

10.000.000.-Ft

Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Mészáros László elnök
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 3202. számú költségvetési előirányzat terhére az 1. pontban meghatározott
célok és programok megvalósítása érdekében szükséges szerződések, illetve támogatási szerződések
megkötéséről szíveskedjen gondoskodni.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a 3202.számú költségvetési előirányzat terhére a 4. pontban meghatározott
„Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” program megvalósítása érdekében a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósággal kössön támogatási szerződést.
Határidő:30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
10./ Gyócsi László pályázati elszámolása
Sz-105/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: 250 ezer forint támogatásban részesült a pályázó, ebből 140.700 forintot tudunk elfogadni és
a maradék 109 300 forintra pedig javaslatot teszünk Polgármester úrnak, hogy ezt a visszafizetési
kötelezettségét engedje el. Ennyit tudunk ebben az ügyben tenni. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk
az Sz-105/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatokat hozta:
KEN 27/2015. (III.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy a Humán Ügyek Bizottságának HÜB 69/2014.
(V.14.) számú határozata alapján 250.000 forint támogatásban részesített Gyócsi László Támogatott szakmai és
pénzügyi beszámolóját 140.700 forint értékben fogadja el.
Határidő: 2015. március 18.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
KEN 28/2015. (III.18.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Gyócsi László támogatott vonatkozásában a megvalósult
támogatási célra tekintettel, az Sz-105/2015. sz. előterjesztés 2. számú mellékletben szereplő kérelem alapján
javasolja a Polgármesternek az el nem számolt 109.300 forint támogatási összeg visszafizetési
kötelezettségének elengedését.
Határidő: 2015. március 18.
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Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
11./ Javaslat a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány támogatására
59/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Mészáros László: Testvérvárosunk, Beregszász város állatmenhely létesítésre kér 250 ezer forintot, és ezt egy
alapítványon keresztül támogatnánk. Tekintettel arra, hogy a Bizottság feladatkörébe tartozik a testvérvárosi
kapcsolatok, és a testvérvárosokkal kapcsolatos ügyek, ezért vettük fel a napirendünkre. Kérdés, észrevétel,
nincs. Kérem, szavazzunk az 59/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 29/2015. (III.18.) sz.
Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 59/2015.sz. –
” Javaslat a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány támogatására” című – előterjesztést.
Határidő: 2015. március 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
A 12. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 30/2015. (III.18.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt. A nyílt ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el.

k.m.f.

Böröcz Ferencné
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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