Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. március 23-án
12.00 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mészáros László elnök,
Illyés Miklós,
Sajó Ákos,
Kollátosz Jorgosz,
Nikodém Lajos tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András
irodavezető-helyettes, dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, dr. Mizsák Ildikó jegyzői munkatárs,
Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Csonka
Gyula nemzetiségi tanácsadó, Intzoglu István képviselő, Gyócsi Ádám.
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 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, vegyük napirendre és 8. napirendi pontként
tárgyaljuk az Sz-127/2016. számú – „Sürgősségi indítvány a „József Attila mindenkinek” ferencvárosi kulturális
misszió keretén belül megvalósuló József Attila mindenkiNET és a József Attila Vers-Dal Fesztivál programok
támogatása céljából” című- előterjesztést. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a
módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 8/2016. (III.23.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Javaslat közszolgáltatási szerződések megkötésére
55/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Javaslat alapítványok támogatására
65/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
3./ Javaslat a 3202 „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat 2016.évi felhasználására
Sz-109/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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4./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi nemzetiségi önkormányzatok
pályázati támogatása meghirdetésére
Sz-121/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata civil szervezetek részére 2016. évi
pályázat meghirdetésére
Sz-122/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi egyházi jogi személyek és
egyházi szervezetek részére pályázat meghirdetésére
Sz-123/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi kulturális tevékenységek
pályázatának meghirdetésére
Sz-124/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Sürgősségi indítvány a „József Attila mindenkinek” ferencvárosi kulturális misszió keretén belül megvalósuló
József Attila mindenkiNET és a József Attila Vers-Dal Fesztivál programok támogatása céljából
Sz-127/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
9./ Bizottsági ügyrend módosítása
Sz-83/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mészáros László KEN elnök
10./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására
Sz-101/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mészáros László KEN elnök
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Csonka Gyula: Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Jó hírről szeretnék beszámolni a RÓKUS IX. Közhasznú
Egyesülettel kapcsolatban. Most voltak a felvételik, melyek során a tánccsoportból két lány és egy fiú felvételt
nyert a Rajkó Zenekarba. A két lányt véglegesnek vették fel, 4+1 évre, ez tánctanári diplomát ad nekik. B. L.
előkészítőbe vették fel, mert a 8. általános iskolai osztályt el kell végeznie. A Rottenbiller utcai intézménybe
nyertek felvételt. Tánctanári diplomát kapnak, vagy a Magyar Állami Népi Együttesben kamatoztathatják tovább
tánctudásukat. Felvételin voltak, és megnyerték ezt.
A Mikulás Kupán ott volt dr. Bácskai János polgármester is, aki díjakat osztott ki, és felfigyelt két lányra, akiket mi
is javasoltunk. S. B. és K. B. kiváló, ötös tanulók, szeptembertől mindketten a Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola és Gimnáziumban folytatják tanulmányaikat és a Ferencvárosi Torna Clubban futballoznak majd. Erről a
két hírről szerettem volna tájékoztatni a bizottságot.
Mészáros László: Gratulálunk a fiataloknak.
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat közszolgáltatási szerződések megkötésére
55/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A szerződések 2015. december 31-én jártak le. Ugyanazzal az öt alapítvánnyal, Kft-vel, illetve
a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel kötjük meg 4 évre a közszolgáltatási szerződést, mint tavaly.
Vállalásaik az előterjesztés, és a közszolgáltatási szerződés részét is képezik, így láthatjuk, hogy mennyi
támogatást kapnak és ezért cserébe milyen kötelezettségeket vállalnak. Úgy láttam, hogy az elmúlt időszakhoz
képest egy-két esetben talán még többet is vállalnak a zenekarok, illetve alapítványok ugyanazért az összegért.
Ezt mindenképpen jónak találom. Kérem, szavazzunk az 55/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 9/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 55/2016. sz.
– „Javaslat közszolgáltatási szerződések megkötésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat alapítványok támogatására
65/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztők: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester
Mészáros László: Négy egyesületről szól az előterjesztés. A döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik,
ezért javaslom, hogy csak a bizottság szakterületét érintő 4. határozati javaslatról döntsünk. Ez a Holokauszt
Emlékközpont támogatási kérelme. Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából egy kiállítás és
programsorozat megrendezésének támogatását kérik az Önkormányzattól. Kérem, az előterjesztőt, tegyen
javaslatot a támogatás összegére.
Kállay Gáborné: 750.000 forint összegű támogatást javaslok a Holokauszt Emlékközpontnak, mivel esetükben a
kiállítás és a programsorozat fő célközönsége a ferencvárosi diákok, illetve a ferencvárosi iskolákba járó
gyerekek. Együttműködési megállapodást fogunk kötni a Holokauszt Emlékközponttal, voltaképpen ennek
nyitánya ez a támogatás, illetve az általuk felajánlott programsorozat.
Mészáros László: A kiállítás ingyenes lesz a ferencvárosiaknak, ez az előterjesztésben is olvasható. Kérem,
szavazzunk a 65/2016. sz. előterjesztés 4. határozati javaslatáról 750.000 forint támogatási összeg
megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 10/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 65/2016. sz. –
„Javaslat alapítványok támogatására” című – előterjesztés 4. határozati javaslatát, 750.000 forint támogatási
összeg megjelölésével.
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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3./ Javaslat a 3202 „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat 2016.évi felhasználására
Sz-109/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: 10 millió forintot kell előzetesen szétosztanunk. A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat már megtárgyalta az előterjesztést, és támogatta a javaslatot. Javaslom, hogy mi is támogassuk.
A roma mediátorok kapcsán látható változás. Berecz Dénes roma mentor megbízási díját eredetileg alacsonyabb
összegben határoztuk meg, most magasabb összeget jelölünk meg erre, és ha jól tudom, később egy
munkatársa is lesz. Kérem, szavazzunk az Sz-109/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 11/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési
előirányzatának 2016. évi felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
sorszám
Támogatandó célok,
Keretösszeg a
programok
program
megvalósítására
(bruttó)
1.
Roma mediátorok megbízása
2 400 000 .2.
Képzések, megvalósítása, támogatása, tehetséggondozás támogatása
1 500 000.3.
„Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát”
1 000 000.4.
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület működési
500 000.támogatása
5.
Sport és szabadidős programok megvalósításának támogatása
1 500 000.6.
Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok támogatása
500 000.7.
Hagyományőrzés, kultúra valamint rendezvények támogatása
2 500 000.8.
Tartalék
100 000.Összesen:
10 000 000.Határidő: 2016. március 23.
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 intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ módosítja a KEN 91/2015. (XII.09.) számú határozat 2. pontját az alábbiak szerint:
„A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Berecz Dénes roma mentor megbízási díját a
2016. január-február időszakra havi bruttó 80.000,- Ft-ban, 2016. március-december időszakra vonatkozó
megbízási díját havi bruttó 120.000,- Ft-ban állapítja meg.”
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi nemzetiségi
önkormányzatok pályázati támogatása meghirdetésére
Sz-121/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Az elmúlt évhez képest nem történt nagy változás, talán csak annyi, hogy aki előzetesen
egyeztet az Önkormányzatunkkal és a kulturális vezetéssel, az előnyt élvez.
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Kállay Gáborné: Az, hogy előnyt élveznek azok a szervezetek, akik a tervezett programokkal kapcsolatban
előzetesen egyeztetnek, nem azt jelenti, hogy mi szeretnénk megmondani azt, hogy milyen programok azok,
amiket megvalósítanának, hanem szeretnénk elkerülni azt, ami az előző években is előfordult, hogy egy-egy
napra, esetleg ugyanarra az időpontra ugyanolyan jellegű rendezvények, több helyszínen, átfedéssel kerüljenek
megrendezésre. Szeretnénk beilleszteni a készülő Kulturális Koncepcióba azokat a programokat, amikkel a
pályázók megjelennek, és annak érdekében szeretnénk velük konzultálni, hogy ezeket a programokat jobban be
tudjuk illeszteni Ferencváros kulturális életébe. Ebből a megfontolásból gondoltuk úgy, hogy esetlegesen legyen
egy előzetes egyeztetés. Sokkal inkább ütemezni szeretnénk ezeket a programokat, mintsem irányítani.
Mészáros László: A javaslattevő bizottság 4. tagjaként Kollátosz Jorgoszt javaslom megjelölni, őt delegálná a
bizottság. Emellett 5. tagnak Csonka Gyula, nemzetiségi tanácsadót javaslom még felvenni a javaslattevő
bizottság tagjai közé. Kérem, szavazzunk az Sz-121/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott
kiegészítéssel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 12/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ a helyi nemzetiségi önkormányzatok programjainak 2016. évi támogatására szolgáló, Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 3989. számú sorában elkülönített 6.000.000.- Ft, azaz hatmillió forint
keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ jóváhagyja az Sz-121/2016. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó
formanyomtatványt és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő
közzétételéről.
Határidő: 2016. március 29.
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. Kollátosz Jorgosz, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tagja
5. Csonka Gyula, nemzetiségi tanácsadó
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata civil szervezetek részére 2016. évi
pályázat meghirdetésére
Sz-122/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Szintén a tavalyihoz hasonló a kiírás. Mindazok elmondhatók, mint a nemzetiségi pályázatnál.
Halmai András: Helyesbítést szeretnék jelezni. Az elfogadandó pályázati formanyomtatványon kérjük a
szervezeteket, hogy jelezzék, kaptak e támogatást a tavalyi évben, és ha kaptak, mire szólt, elszámoltak e vele.
Ebben a pontban maradt egy hiba, mert 2014. évre kérnénk be az adatokat, ám ez valójában 2015. év lenne. Ha
ezt a javítást elfogadják, akkor már így kerülnek kiküldésre a dokumentumok.
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Mészáros László: Kérjük a pályázati formanyomtatványon az említett javítást, miszerint az „Amennyiben 2015ben részesült önkormányzati pályázati támogatásban” szöveg alatt, a 2015. évre vonatkozóan kell majd
nyilatkozni. Amennyiben nincs más észrevétel, Illyés Miklóst, mint bizottságunk tagját, és mint az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság elnökét delegálnánk a javaslattevő bizottságba, tekintettel arra, hogy a civil
szervezeteknél lehet egészségügyi, egészségvédelmi és egészség megőrzési tevékenységre is pályázni, így az
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság képviseletét és szakmai tudását is a javaslattevő bizottságba
emelnénk. Kérem, szavazzunk az Sz-122/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott
kiegészítéssel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 13/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ a civil szervezetek 2016. évi támogatására szolgáló, 6/2016.(II.23.) hatályos költségvetési rendelet 3922
számú sorában elkülönített 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja
szét.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ jóváhagyja a szóban kiegészített Sz-122/2016. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a
kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon
történő közzétételéről.
Határidő: 2016. március 29.
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. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Illyés Miklós, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tagja; Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottság elnöke
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
6./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi egyházi jogi személyek
és egyházi szervezetek részére pályázat meghirdetésére
Sz-123/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Ebben az esetben is kérjük a pályázati formanyomtatványban javítását, az előző napirendben
elhangzottak szerint, 2014. helyett 2015. megjelölésével. A javaslattevő bizottság 4. tagjának Nikodém Lajost
javaslom megjelölni. Kérem, szavazzunk az Sz-123/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott
kiegészítéssel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 14/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ az egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek karitatív tevékenységének 2016. évi támogatására
szolgáló, 6/2016.(II.23.) hatályos költségvetési rendelet 3921 számú sorában elkülönített 6.000.000.- Ft, azaz
hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ jóváhagyja a szóban kiegészített Sz-123/2016. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a
kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon
történő közzétételéről.
Határidő: 2016. március 29.
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. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Nikodém Lajos, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tagja
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
7./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. évi kulturális tevékenységek
pályázatának meghirdetésére
Sz-124/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Kérem, Alpolgármester asszonyt, hogy egészítse ki az előterjesztést. Az elmúlt évekhez
képest változásként jelenik meg a költségvetési sor elnevezése, ami a Képviselő-testület döntése alapján
megváltozott. Már nem „Kulturális pályázat”, hanem „Kulturális tevékenységek támogatása” az elnevezés.
Ugyanúgy 18,5 millió forint szerepel ezen a költségvetési soron, ebből azonban idén csak 12 millió forintot fogunk
kiírni pályázatra.
Kállay Gáborné: A korábbi évek tapasztalata alapján mindig az volt a problémánk, hogy év közben még nagyon
sok olyan egyesület, szervezet jelentkezett támogatásért, akik olyan programokat szerettek volna megvalósítani
Ferencvárosban, melyek illeszkedtek az elképzeléseinkbe. Mivel most készül az új Kulturális Koncepció, ezért
hagytunk egy ilyen lehetőséget annak érdekében, hogy év közben direktbe tudjuk támogatni azokat a
programokat, amik a készülő Kulturális Koncepcióhoz kapcsolódnak, és ne kelljen újra kiírni ezt a pályázatot.
Emellett nagyon sokszor felmerült az is, hogy sok esetben egy pályázat alapján nagyon nehéz pontosan
megítélni, hogy mit takar az valójában, így sok esetben „futottunk olyan pályára”, hogy nem igazán az valósult
meg, ami a pályázatban megfogalmazásra került. Szeretnénk kicsit jobban beilleszteni a Ferencváros kulturális
életébe ezeket a pályázatokat is, próbálunk törekedni a biztonságra, ezért hagytuk meg ezt a 6,5 millió forintos
összeget arra, hogy legyen még lehetőségünk programok támogatására az év során. A sürgősségi indítványból
is kiderül majd, hogy mire gondoltam.
Mészáros László: Sajó Ákos képviselőt javaslom 4. tagként felvenni a javaslattevő bizottságba. Kérem,
szavazzunk az Sz-124/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott kiegészítéssel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 15/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972 számú sorában elkülönített 18.500.000.- Ft-os keretösszeg terhére
12.000.000.- Ft, azaz tizenkettőmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján oszt szét a kulturális
tevékenységek 2016. évi támogatására.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ jóváhagyja az Sz-124/2016. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó
formanyomtatványt és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő
közzétételéről.
Határidő: 2016. március 29.
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. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, - pályázatokkal foglalkozó tisztviselője
4. Sajó Ákos, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tagja
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
8./ Sürgősségi indítvány a „József Attila mindenkinek” ferencvárosi kulturális misszió keretén belül
megvalósuló József Attila mindenkiNET és a József Attila Vers-Dal Fesztivál programok támogatása
céljából
Sz-127/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A József Attila MindenkiNET pályázatra 500.000 forint, a József Attila Vers-Dal Fesztivál
megrendezéséhez pedig 1,3 millió forint összegű támogatást javasol meghatározni Alpolgármester asszony a
bizottság költségvetési soráról, pontosabban az előző, kulturális pályázatnál említett költségvetési sorról.
Kállay Gáborné: Mind a két rendezvényre pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál, és nyertünk. 3 millió forintra
pályáztunk, és 800.000 forintot nyertünk, de ez az összeg még nem került átutalásra, be fog kerülni a
költségvetésbe, amint az összeg „befut hozzánk”. A József Attila Vers-Dal Fesztivállal kapcsolatban szeretném
elmondani, hogy ez a program először tavaly került megrendezésre Ferencvárosban, a Dési Huber István
Művelődési Házban. Sólyom Tamás szervezte meg az első József Attila Vers-Dal Fesztivált, amit akkor saját,
illetve barátai és a résztvevők pénzéből valósított meg. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Idén két napos
lesz a fesztivál. Tavaly is nagy sikert aratott, és remélem, az idei évben is sikeres lesz.
Mészáros László: Ezek szerint az említett 800.000 forinttal csökken majd ez az összeg?
Kállay Gáborné: Igen, amint beérkezik.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-127/2016. sz. előterjesztés 1/A. határozati javaslatáról 500.000
forint támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 16/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy
1./ a JÓZSEF ATTILA MINDENKINEK programsorozat keretén belül a József Attila mindenkiNET videópályázat
díjazottjainak szánt ajándéktárgyak megvásárlásához 500.000 Ft összeggel hozzájárul a 2016. évi költségvetés
3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvény megrendezéséhez szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-127/2016. sz. előterjesztés 2/A határozati javaslatáról 1,3 millió
forint támogatási összeg megjelölésével.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 17/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a JÓZSEF ATTILA MINDENKINEK programsorozat keretén belül a József Attila Vers-Dal Fesztivál
megrendezéséhez 1.300.000 Ft összeggel hozzájárul a 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása”
költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2016. március 23.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvény megrendezéséhez szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
9./ Bizottsági ügyrend módosítása
Sz-83/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mészáros László KEN elnök
Mészáros László: Ha mindenkinek megfelel, akkor 12.00 órakor kezdenénk üléseinket. Remélhetőleg mindig
sikerül majd pontosan megkezdenünk az ülést, ennek érdekében kerül fél órával későbbre a kezdési időpont.
Kérem, szavazzunk az Sz-83/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 18/2016. (III.23.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Ügyrendjét 2016. március 23-tól az alábbiak
szerint módosítja:
Az Ügyrend II. fejezet (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző napon. Az ülések kezdési
időpontja 12:00 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet. Rendes ülések
munkanapokon ugyanerre a kezdési időpontra hívhatók össze.”
Határidő: 2016. március 24.
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Felelős: Mészáros László elnök

(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

A 10. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 19/2016. (III.23.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.
Mészáros László: A nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el.
k.m.f.
Mészáros László
elnök
Kollátosz Jorgosz
bizottsági tag

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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