Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. február 1-én
10.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mészáros László,
Illyés Miklós,
Kollátosz Jorgosz,
Nikodém Lajos tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, Halmai András irodavezető-helyettes, Rapi István Humánszolgáltatási Iroda
munkatársa, Dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság
tagjait, 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 10/2018. (II.01.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére
Sz-31/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

(4 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
1./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére
Sz-31/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: A ”II. Általános pályázati feltételek”-nél kimaradt, hogy a Lenhossék utca 24-28. sz. fsz. 321.
szám alatt szerezhető be a pályázati jelentkezési lap. Kérem, hogy a 321-es szám kerüljön be. Egyéb „a” illetve
más betűk is kimaradtak, kérem, hogy azok is kerüljenek javításra a szövegben.
Mészáros László: Mit jelent az, hogy jelenleg jogcím nélküli használó használja? Ez szerepel a pályázati
felhívásban, és ha nem így van, akkor azt ne írjuk bele.
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Halmai András: Úgy tudjuk, hogy a helyiség üres. Kérem, úgy elfogadni a pályázati felhívást, hogy ennek a
bekezdésnek az első mondata ne szerepeljen a pályázati felhívásban.
Mészáros László: Én is úgy tudtam, hogy üres. Kérem, hogy a pályázati felhívásban ezt javítsuk ki. Kérem,
szavazzunk az Sz-31/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott módosításokkal együtt.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 11/2018. (II.01.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-31/2018. számú előterjesztés
1. számú mellékletét képező pályázati felhívást, az abban foglalt pályázati feltételeket, követelményeket, bírálati
szempontokat és felkéri a Polgármestert a pályázat közzétételére azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázati
felhívásban „A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiség” rész ötödik bekezdésében maradjon el az
alábbi szövegrész: „A helyiséget jelenleg jogcím nélküli használó használja”, valamint a „ II. Általános pályázati
feltételek” rész 1 pontjában a cím helyesen: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. fsz. 321. szám.
Határidő: 2018. február 1.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Február 12-e a „József Attila-díj” jelölésének a határideje, akinek van alkalmas jelöltje,
bármilyen kulturális területen dolgozó magánszemély részére adományozható a cím. Ha valakinek van egy jó
ötlete, akkor szívesen várjuk. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Mészáros László
elnök
Kollátosz Jorgosz
bizottsági tag

Koór Henrietta
jegyzőkönyvvezető
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