Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-én
11.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Koór Henrietta csoportvezető, dr. Riskó György Jogi
Iroda munkatársa, Oláh Anna, dr. Kelemen Miklós Sándor Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, T. Zuggó
Tünde alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó.
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 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem,
szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 74/2015. (XI.11.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ „József Attila mindenkinek” ferencvárosi kulturális misszió támogatása
Sz-539/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat a 3202. „Roma Koncepció” előirányzat módosítására
Sz-530/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

(4 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Mészáros László: Szeretném megkérni dr. Kelemen Miklós Sándor, új civil- és egyházügyi referenst, hogy
mutatkozzon be néhány szóban a bizottság tagjainak.
dr. Kelemen Miklós Sándor: Tisztelt Alpolgármester asszony, Elnök úr, bizottsági tagok és a Hivatal jelenlévő
dolgozói. Szeretnék röviden bemutatkozni. Dr. Kelemen Miklós vagyok, 2015. május 5-e óta töltöm be a civil
referensi munkakört. Hozzánk tartoznak a civil pályázatok, az egyházak és a civil szervezetek ügyei. Szeretném
úgy betölteni ezt a munkakört, hogy mind a Bizottságnak, mind az Önkormányzatnak minél könnyebb legyen a
dolga, és azok a szervezetek, akikkel kapcsolatban vagyok, jó kapcsolatot tudjanak kiépíteni és fenntartani,
ápolni az Önkormányzattal. Köszönöm.
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Kállay Gáborné: Szeretném kiegészíteni azzal, hogy Miklós tanári, jogi végzettséggel rendelkező református
lelkész. Szerényen nem beszélt erről, ezért szerettem volna elmondani.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ „József Attila mindenkinek” ferencvárosi kulturális misszió támogatása
Sz-539/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A rendkívüli bizottsági ülés a december 3-i ünnepi koncert, illetve az újonnan kiírt „József
Attila mindenkiNET” pályázat miatt került összehívásra. Ezek megvalósítása a bizottság költségvetési sorának
terhére történik. Kérem, szavazzunk az Sz-539/2015. sz. előterjesztés I. határozati javaslatának A. változatáról,
bruttó 700.000 forint támogatási összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 75/2015. (XI.11.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ József Attila mindenkiNET pályázat keretén belül szervezett rendezvény megszervezéséhez, valamint a
díjazottaknak szánt ajándéktárgyak megvásárlásához bruttó 700.000 Ft összeggel hozzájárul a 2015. évi
költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2015. november 11.
Felelős: Mészáros László elnök
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvény megrendezéséhez szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-539/2015. sz. előterjesztés II. határozati javaslatának A.
változatáról, bruttó 1.365.250 forint támogatási összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 76/2015. (XI.11.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ József Attila halálának évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezés megrendezéséhez bruttó
1.365.250 Ft összeggel hozzájárul a 2015. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi
feladatok” költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2015. november 11.
Felelős: Mészáros László elnök
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvény megrendezéséhez szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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2./ Javaslat a 3202. „Roma Koncepció” előirányzat módosítására
Sz-530/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Eddig a JAT (József Attila Terv) keretein belül finanszíroztuk a roma mediátorokat, így másfél
millió forint megtakarítás keletkezett, melynek újra felosztására tett javaslatot Alpolgármester asszony. A MÁVAszódi lakótelepen egy Mikulás ünnepség megszervezését tervezzük, illetve november 30-ra egyre jobban
körvonalazódik egy nagyszabású „Ferencvárosi Roma Konferencia” elnevezésű rendezvény, melynek
megvalósítására 800.000 forintot különítünk el, és még tartalékban marad majdnem 500.000 forintunk.
Böröcz Ferencné: Rövid tájékoztatást szeretnék kérni, hogy az említett Ferencvárosi Roma Konferencia miből
áll? Mit takar?
Kállay Gáborné: A szavazás után szerettem volna mindenkit meghívni a Ferencvárosi Roma Konferenciára,
mely a Leövey Klára Gimnáziumban kerül megrendezésre november 30-án, 09.00 órai kezdettel. Természetesen
részletes meghívót is küldünk majd. Polgármester úr köszöntőjével indul a program, melyet egy rövid kulturális
blokk követ a Romano Glaszo Folklór Együttes előadásában. Langerné Viktor Katalin, a társadalmi
felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár fogja tartani az első előadást, melyet Székely János püspök úr
előadása követ. Ő a Gát utcai római katolikus templom igazgatója, és ő végzi itt, Ferencvárosban a roma
pasztorációt. Ezt követően Antal István, a budapesti Jezsuita Roma Szakkollégium igazgatója tart előadást, majd
Dúl Géza, a Váci Egyházmegye cigány kisebbségi lelkészének előadása következik, amit „Roma integráció a
gyakorlatban” címmel egy intézményi látogatás követ. Ennek során a József Attila Iskolába látogatnak majd el a
résztvevők, és ott fognak megismerkedni az ottani programokkal. Ezen a helyszínen éppen abban az időpontban
lesz egy kiállítás megnyitó is. A másik helyszín a Kén utcai Ugrifüles Óvoda. Lehet választani, hogy ki hova
szeretne menni. Az intézménylátogatást követően a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat fog
bemutatkozni, illetve az itt zajló programokról hangzik majd el egy tájékoztatás. Én mondok majd el egy rövid
összefoglalót, illetve egy előadás keretében fogom bemutatni a kerületben folyó programokat, részletesen pedig
Tar József, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Oláh Anna esélyegyenlőségi referens tart
előadást. Csapó Barbara a Lehetőségek Iskolájáról, Berecz Dénes, a Családmentori Iroda vezetője pedig a
„Végre Önnek is van esély felújítani otthonát” Programról számol majd be. A Ferencvárosi Tanodáról Kozma
Orsolya, és a Rókus IX. Közhasznú Egyesületről Csonka Gyula beszél majd. Ezt követően ismét egy kis
kulturális blokk következik. Ez lesz a programja a Ferencvárosi Roma Konferenciának, amin elsősorban azt
szeretnénk bemutatni, hogy mi zajlik Ferencvárosban ebben a témában, mert azt gondolom, hogy igazán
példaértékű, ami Ferencvárosban roma ügyben történik.
Az előző napirendhez szeretném még elmondani, hogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a december 3-i
rendezvényen, mellyel József Attila halálának évfordulójára fogunk megemlékezni. Az ünnepség 16.30 órakor
kezdődik gyertyagyújtással a József Attila Emlékhelyen, ahol egy kis kulturális blokk, egy rövid megemlékezés is
lesz. 18.00 órakor Jordán Tamás fogja megtartani „Szabad ötletek jegyzéke” címmel József Attila ihlette műsorát
a Pinceszínházban, mely után - remélhetőleg a résztvevőkkel együtt - átmegyünk majd a Páva utcai Telekom
Zeneházba. Április 11-én, József Attila születésnapján, amikor felavattuk az új emlékhelyet, készült egy 14
kortárs költő által készített szonettkoszorú József Attila Hazám című versére. Most ebből készül egy ünnepi
könyvkiadvány, amit a József Attila Iskola diákjai illusztrálnak. Itt egyrészt ennek a könyvnek lesz a bemutatója,
másrészt ezeket a verseket a Kaláka Együttes, Gryllus Dánielék, illetve Ferenczi György és együttese
megzenésítették, melyből egy CD készül. Ennek a CD-nek a bemutató koncertjére is sor kerül ezen a helyszínen,
és ugyanitt kerül majd kihirdetésre a József Attila mindenkiNET internetes pályázat eredménye is. Azt gondolom,
méltó lesz a József Attila kultuszhoz ez a december 3-i megemlékezés, amire sok szeretettel várunk mindenkit.
Böröcz Ferencné: Bízom benne - bár az előterjesztésben is úgy érzem, hogy benne van -, hogy a Ferencvárosi
Roma Konferencia hagyományőrző lesz, és jó lenne minden évben rendszeresen megszervezni.
Kállay Gáborné: Pontosan. Igen, szeretnénk minden évben megszervezni.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-530/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 77/2015. (XI.11.) sz.
Határozat
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletében szereplő 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési
előirányzat felhasználására hozott KEN 26/2015. (III.18.) számú határozatának 1. pontjában szereplő táblázatot
az alábbiak szerint módosítja:
Sorszám Támogatandó célok, programok
Keretösszeg
a
program
megvalósítására Ft (bruttó)
1.
Roma Mediátorok megbízási díja 2015. december
408.000.-Ft
hónapra
2.
Csonka Gyula KEN Bizottság tanácsadó 2015. február havi
151.333.-Ft
megbízási díja (járulékkal)
3.
Képzések,
megvalósítása,
támogatása
valamint
1.500.000.-Ft
tehetséggondozás támogatása
4.
„Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát”
1.000.000.-Ft
5.
Felmérés/kutatás
500.000.-Ft
6.
Sport és szabadidős programok megvalósításának
1.500.000.-Ft
támogatása
7.
Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok
500.000.-Ft
támogatása
8.
Hagyományőrzés,
kultúra
valamint
rendezvények
2.848.667.-Ft
támogatása
9.
Mikulás ünnepség megrendezése
303.000.- Ft
10.
„Ferencvárosi Roma Konferencia”
800.000.- Ft
11.
Tartalék
489.000.- Ft
Összesen:
10.000.000.-Ft
Határidő: 2015. november 11.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Böröcz Ferencné
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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