Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-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. Hosszú Károly aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András
irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Riskó György Jogi
és Pályázati Iroda munkatársa, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Kerek András Ferencvárosi Művelődési Központ igazgató-helyettese, Tar József Ferencvárosi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, 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. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem,
szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 76/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására
231/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok
ellátására vonatkozó pályázat kiírására
216/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a 3202. „Roma koncepció” költségvetési sor felosztásának módosítására
Sz-497/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződésének módosítására (3989 számú
költségvetési sor)
Sz-475/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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5./ József Attila Vers-Dal Fesztivál támogatása
Sz-487/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinek támogatási kérelme
Sz-482/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Mészáros László: Kérem, emlékezzünk meg az október 23-i, másfél héten át, november 4-ig tartó
rendezvénysorozatról. Jómagam is részt vettem több rendezvényen, és elmondhatom, mindegyik méltó volt az
’56-os forradalom és szabadságharc évfordulójához. Köszönjük szépen mindenkinek, aki a szervezésben és
lebonyolításban részt vett.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására
231/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Az előterjesztés szerint 3 tanácsnok kerül kinevezésre, a József Attila-lakótelep városrészi,
Közbiztonságért felelős, és Társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnokok. Amennyiben megnézzük a
Társadalomi kapcsolatokért felelős tanácsnok feladatait, az érinti valamilyen szinten a bizottság területeit, de
minden bizottság tárgyalja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, így került napirendre. Kérem,
szavazzunk a 231/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 77/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 231/2016. sz.
– „Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok
ellátására vonatkozó pályázat kiírására
216/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Ugyan az előterjesztésben az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság van megjelölve,
nem sértődünk meg, a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tárgyalja ezt az ügyet. Láthatjuk az
ütemezést, a februári bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésen várható a pályázatok elbírálása. 3 évre került
kiírásra a magasabb vezetői pályázat és kijelölésre kerül egy szakértői bizottság, mely segíti a döntést.
Remélhetőleg sok jó pályázat érkezik majd, és nehéz feladata lesz a Képviselő-testületnek a megfelelő
jelentkező kiválasztásában.
Sajó Ákos: Mikor válik publikussá a pályázat? Mikor tudja meg a „nagyközönség”, hogy pályázhat?
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Mészáros László: Az előterjesztésben az szerepel, hogy 2016. december 11-én jelenik majd meg a pályázati
kiírás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (KSZK) honlapján, így december közepétől
válik elérhetővé.
Kollátosz Jorgosz: 3 évre szól a megbízatás? Ez mi alapján dőlt el, jogi, vagy a képviselő-testületi döntés? Van,
ahol 4 év, és van, ahol 3 év a megbízatás időtartama.
Mészáros László: Ha jól olvastam, a maximális időtartam van 5 évben meghatározva. Őszintén szólva, nem
tudom mi volt ennek az oka. Miért 3 év? 2017. március 1-jétől, 2020. március 29-ig tart az említett időszak.
Dr. Hosszú Károly: A Ferencvárosi Művelődési Központ esetében speciális a helyzet, mert várhatóan
átszervezési feladatok is jelentkeznek majd az intézményen belül, illetve egyéb fontosabb, az intézményhez
kapcsolódó feladatok is jelentkeznek majd. Speciális háttér információ, hogy a jelenlegi vezetői megbízás február
végével megszűnik, így február végétől lehetséges a vezetői munkakör megbízatásának betöltése. Az 5 éves
maximális határidőt azért nem javasoltuk, mert esetlegesen ismét belefuthatunk személyes jellegű problémákba,
így inkább a 3 éves vezetői megbízatás vált célszerűvé, ez az elvárás és igény merült fel az előkészítés során, és
ezért nem a maximális 5 év került megjelölésre.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 216/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 78/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 216/2016. sz.
– „Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok
ellátására vonatkozó pályázat kiírására” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a 3202. „Roma koncepció” költségvetési sor felosztásának módosítására
Sz-497/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Az év vége felé áttekintésre került a költségvetési sorok felhasználása, melynek során
bizonyos helyeken többletek, bizonyos helyeken pedig szükségletek jelentkeztek. Ennek megfelelően kerülnek
átcsoportosításra az összegek. A 10 millió forintos keretösszegen belüli átcsoportosításról szól az előterjesztés,
másik költségvetési sorról nem hozunk át, nem rendelünk hozzá plusz terheket, mindössze az adott költségvetési
soron belül módosítjuk az egyes tételeket. Kérem, szavazzunk az Sz-497/2016. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 79/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a 3202. „Roma Koncepció” 2016. évi felhasználására vonatkozó KEN 11/2016. (III.23.) sz. határozat 1. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
Sorszám Támogatandó célok, programok
Keretösszeg a program
megvalósítására (bruttó)
1.
Roma mediátorok megbízása
1.700.000,- Ft
2.
Képzések, megvalósítása, támogatása, tehetséggondozás
800.000,- Ft
támogatása
3.
„Végre Önnek is van esélye felújítania otthonát”
1.000.000.- Ft
4.
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület működési
1.200.000,- Ft
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5.
6.
7.
8.

támogatása
Sport és szabadidős programok megvalósításának támogatása
Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok
támogatása
Hagyományőrzés, kultúra valamint rendezvények támogatása
Tartalék
Összesen:

750.000,- Ft
1.950.000,- Ft
2.500.000,- Ft
100.000,- Ft
10.000.000,- Ft

Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ a 3202. „Roma Koncepció” 2016. évi keretének terhére a KEN 79/2016. (XI. 16.) sz. határozat 1. pontjában
meghatározott „6. Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok támogatása” sor 1.950.000 Ft
keretének terhére a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére, Mikulás ünnepség és Karácsonyi
Kulturális Bál megszervezésére 1.500.000,- Ft támogatást nyújt, egyben felkéri a Polgármestert, hogy
gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3./ a 3202. „Roma Koncepció” 2016. évi keretének terhére a KEN 79/2016. (XI. 16.) sz. határozat 1. pontjában
meghatározott „6. Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok támogatása” sor 1.950.000 Ft
keretének terhére támogatja a Gyáli-Aszódi-MÁV lakótelepen élő gyermekek részére rendezendő mikulás
ünnepség megrendezését, előterjesztés szerint 300.000,- Ft összeggel, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a
rendezvény megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: döntést követő 60 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4./ a 3202. „Roma Koncepció” 2016. évi keretének terhére a KEN 79/2016. (XI. 16.) sz. határozat 1. pontjában
meghatározott 4. „Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület működési támogatása” sor 1.200.000,- Ft
keretének terhére 700.000,- Ft működési támogatást nyújt, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a
támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatási szerződésének módosítására (3989 számú
költségvetési sor)
Sz-475/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A felhasználási időszak végének módosítását kérte a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzat október 31-ről december 31-re, így az elszámolási határnap is módosításra kerül.
Kollátosz Jorgosz: Teljes mértékben egyet értek a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat kérésével,
és engedjék meg, hogy példaként a Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzatot hozzam fel. A
Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat az összeget, amit megítéltünk nekik, júniusban kapta meg,
késéssel, majd egy 2 hónapos holtidőszak - nyári szünet – következett, így 2 hónapjuk maradt az összeg
elköltésére - és természetesen nem csak elkölteni kell az összeget, hanem minél színvonalasabb rendezvényt
kellene produkálni abból. Azt javasolom, hogy a jövőben az október 31-i dátumot ugyanígy módosítsuk nemcsak a görögökre és az ukránokra vonatkozóan, hanem az összes többi kerületi nemzetiségi
önkormányzatnál is -, ahogy a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat esetében. Módosítsuk a dátumot
december 31-re, de még jobb lenne, ha január 31-re módosítanánk.
Mészáros László: Amennyiben jól tudom, az önkormányzat vállalta ezt az időpontot, de Irodavezető úr kiegészíti
ezt.
Szilágyi Imre: Köszönöm a felvetést, ám valójában a pályázók határozzák meg azt az időpontot, ameddig fel
kívánják használni a támogatási összeget, ezért változó az időpont az egyes nemzetiségi önkormányzatoknál.
Van, akinél október ez az időpont, ám van, akinél november, december. Maga a támogatási szerződés, a
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nemzetiségi önkormányzatok pályázata alapján köttetik, hiszen azt támogatja a bizottság. Amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat október 31-ét vállalt – a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat példájánál
maradva -, akkor október 31-el jár le a támogatási szerződése. Amennyiben szükséges, későbbi határnapokat
kell vállalni a nemzetiségi önkormányzatoknak. Arra is van módunk, hogy a következő évre áthúzódóan kössünk
szerződést. Példa is van erre. A Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat esete speciális volt, de mivel a
lejárati dátum előtt, október 26-án kérelmezték a módosítást, szerencsésen még módosítani tudjuk a támogatási
szerződést. A baj az lett volna, ha november 5-én kérelmezik ezt, de így rendben van. Mindig a nemzetiségi
önkormányzat vállalja, hogy milyen határidővel valósítja meg az adott programot.
Kállay Gáborné: Pontosan emiatt módosítottuk a kiírást, így a nemzetiségi önkormányzatoknak kell odafigyelni
arra, hogy ne korlátozzák saját magukat.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-475/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 80/2016. (XI.16.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy támogatja a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzat Sz-475/2016. számú előterjesztés szerinti kérelmét és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon
a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat KEN 38/2016. (V.18.) számú határozat alapján megkötött
támogatási szerződésében meghatározott felhasználási időszak záró napjának 2016. december 31. napjára, és
az elszámolási határnap 2017. január 31. napjára történő módosításáról.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ József Attila Vers-Dal Fesztivál támogatása
Sz-487/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Kérem az előterjesztőt, tegyen javaslatot a támogatási összegre.
Kállay Gáborné: 500.000 forint támogatást javasolok a József Attila Vers-Dal Fesztivál részére.
Mészáros László: A 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére nyújtjuk a
támogatást. Kérem, szavazzunk az Sz-487/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 500.000 forint
támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 81/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a József Attila Vers-Dal Fesztivál teljes körű lebonyolításához 500.000 Ft összeggel hozzájárul a 2016. évi
költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a rendezvény támogatásához szükséges intézkedések
megtételéről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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6./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeinek támogatási kérelme
Sz-482/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Igazgató-helyettes úr nyújtott be támogatási kérelmet. Kérem az előterjesztőt, tegyen
javaslatot a támogatási összegre.
Kállay Gáborné: A maximális összegű, 1.400.000 forint támogatást javasolok a Ferencvárosi Művelődési
Központ részére.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-482/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 1.400.000
forint támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 82/2016. (XI.16.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei részére 1.400.000 Ft támogatást nyújt a Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei Adventi programsorozata költségeinek támogatása céljából a 2016. évi
költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2016. november 16.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt. Az ülést bezárom.
k.m.f.

Kollátosz Jorgosz
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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