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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. április 22-én  
11.30 órakor megtartott rendes üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Mészáros László – elnök, 
   Illyés Miklós, 

Sajó Ákos, 
   Nikodém Lajos,  

Böröcz Ferencné tagok. 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Szabó József Zoltán jegyző, dr. Ruzsits 
Ákos aljegyző, dr. Bánfi Réka irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, m.b. 
Madár Éva irodavezető, Kozák Anikó irodavezető, Berner József irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-
helyettes, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Koór Henrietta csoportvezető, Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Tóth Betty Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Gyócsi Ádám, 
Gyurákovics Andrea képviselő. 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság 
tagjait, Polgármester urat, Alpolgármester asszonyt, a Hivatal dolgozóit, meghívott vendégeinket. Megállapítom, 
hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Mivel a kiküldött napirendhez képest változtatás nem volt, kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 31/2015. (IV.22.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban) 
 81/2015. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra 
 92/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására 

87/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Javaslat a Schwajda György szobor felállítására a Nemzeti Színház szoborparkjában 

94/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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Böröcz Ferencné (ÜGYREND): A 92/2015. számú- ˝Javaslat a 2015.-2019. időszakra vonatkozó gazdasági 
program elfogadásra˝ című - előterjesztést hétfőn délután kaptuk meg. Ez közel 80 oldal. Egy regényt el tudok 
olvasni 3 óra alatt, de egy 5 éves előterjesztést nem tudok egy nap alatt felelősséggel elbírálni, ezért azt 
javaslom, hogy ha van rá mód, ezt a napirendet ne most tárgyaljuk, hanem majd a legközelebbi bizottsági ülésen. 
 
Mészáros László: Nincs rá mód. 
 
dr. Bácskai János: Önnek teljesen igaza van. A felelősség az enyém, elnézést kérek érte, azonban április 27-ig 
dönteni kell erről a bizottságnak és a Képviselő-testületnek is. Szíves engedelmükkel azt javaslom, hogy tárgyalja 
a bizottság az ügyet. 
 
Mészáros László: További kérdés, észrevétel nincsen. Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról újra, 
változtatás nélkül. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 32/2015. (IV.22.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban) 
 81/2015. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra 
 92/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására 

87/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Javaslat a Schwajda György szobor felállítására a Nemzeti Színház szoborparkjában 

94/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 (4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban) 
 81/2015. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 81/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 33/2015. (IV.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 81/2015. sz. – 
” Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és 



3 

 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására (egyfordulóban)” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2015. április 23. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra 
 92/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Mészáros László: A bizottság szakterületét érintően itt a kultúra, közművelődés van megemlítve. 
 
Illyés Miklós: Mindössze kiegészítem, és javasoltam volna Képviselő asszonynak is, hogy egy szakmai 
bizottságnak elég, ha a kultúra területét átnézi, ami 2 oldal jelen esetben. Felelősen az egészről nyilván, akkor 
lehet dönteni, ha az ember az egész gazdasági programot elolvassa, de ez egy szakbizottság. A bizottságon én 
is azokat a területeket fogom átnézni, ami a szakbizottságra jellemző. Természetesen egy képviselőnek a 
Képviselő-testületi ülésen majd az egész programot ismerni kell, amiről szavaz.  
Egy-két fontos dolog van benne, ami a jövőre előre mutató, például a Ferencvárosi Művelődési Központ – 
természetesen ez egy szűkebb, kulturális része a dolognak, amit magamnak kiírtam -, rendezi a Ráday 
Könyvesház helyzetét, emellett a Pinceszínház szakmai önállósága, amiről szintén érdemes gondolkodni.  
 
Mészáros László: Példaként a „Koncepció mentén a rendezvények párhuzamosságának megszüntetése 
kulturális téren” célsort írtam ki magamnak, illetve a „Ráday utca helyzetének rendezése”, a Pinceszínház, a 
Ferencvárosi Művelődési Központ is nevesítve vannak, valamint „a Bakáts téri rendezvények újbóli 
megszervezése”. Emellett a József Attila-kultusz építése, a Dési Huber Művelődési Ház, a Toronyház utcai 
Közösségi ház is megemlítésre került, és ki van dolgozva egy koncepció minden fontosabb kulturális 
vonatkozásban. A program többi részéről majd a Képviselő-testület vitázik és elfogadja, ha arra érdemesnek 
találja a gazdasági programot. További kérdés, észrevétel, nem volt. Kérem, szavazzunk a 92/2015. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 34/2015. (IV.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 92/2015. sz. – 
” Javaslat a 2015-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program elfogadásra” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. április 23. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására 

87/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: A XXVI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez nyújtanánk 
támogatást. Nekem ezzel kapcsolatban csak egy kérdésem lenne. Az előterjesztésben, illetve a határozati 
javaslatban a költségvetési sor nincsen megjelölve. Nem tudom, hogy ez szükséges e, illetve pontosan milyen 
keretből megy a támogatás? Ezt hiányoltam az előterjesztésből. Kérem, szavazzunk a 87/2015 sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KEN 35/2015. (IV.22.) sz. 
Határozat 

A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 87/2015. sz. – 
” Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. április 23. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat a Schwajda György szobor felállítására a Nemzeti Színház szoborparkjában 

94/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: Schwajda György, a Nemzeti Színház alapító-igazgatója bronz szobrának a felállításához 
járulunk hozzá, tekintettel arra, hogy a Bajor Gizi Park az Önkormányzat tulajdonában van.  
 
Nikodém Lajos: Fájdalmasan korán hagyott itt minket Schwajda György. Művészetét nagyon-nagyra értékeltem, 
nagyon tiszteltem. Örülök, hogy ilyen méltó helyen sikerül egy szép szobrot állítani. Ahogy a gipsz makettről 
megállapítottam, teljesen az ő arca, az ő egyénisége, nagyon jól sikerült szobor. Teljes szívemből támogatom.  
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 94/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 36/2015. (IV.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/2015. sz. – 
” Javaslat a Schwajda György szobor felállítására a Nemzeti Színház szoborparkjában” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. április 23. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 
          Mészáros László 
                  elnök 
Böröcz Ferencné 
bizottsági tag 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


