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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én  
11.00 órakor megtartott rendes üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

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

Sajó Ákos, 
   Böröcz Ferencné,  

Nikodém Lajos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna 
irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Halmai András 
irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, T. 
Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Intzoglu István képviselő. 
 
Mészáros László: Köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 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 55/2015. (VI.17.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása 
(kétfordulós, II. forduló) 
 116/4-5/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve 
 147/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat Lázár Ervin tiszteletére készült szobor felállításának jóváhagyására 
 159/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ Javaslat a 2014. évi alapítványi támogatás elszámolás elfogadására 

  153/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
5./ Javaslat a 2014. évi támogatás elszámolás elfogadására 
 Sz-296/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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6./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi működési tevékenységeinek támogatásával kapcsolatos 
beszámolók elfogadására 

Sz-324/2015. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása 
(kétfordulós, II. forduló) 
 116/4-5/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: Az első fordulóhoz képest annyi, a bizottságot érintő változás történt, hogy a Kulturális, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság feladatainak ellátására biztosított 700.000 forint, még 3 millió forinttal lett 
kiegészítve. Kérem, szavazzunk a 116/4/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 56/2015. (VI.17.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 116/4/2015. 
sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása 
(kétfordulós, II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. június 18. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi 
munkaterve 
 147/2015. sz. előterjesztés   

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Mészáros László: Javaslom, hogy mi is azzal a módosítással fogadjuk el a munkatervet, hogy az első képviselő-
testületi ülés szeptember 10-én legyen, tekintettel arra, hogy az augusztus 20-ig tartó igazgatási szünetet 
követően a Hivatal kellőképpen fel tudjon készülni – illetve mi is - az első képviselő-testületi ülésre. Kérem, hogy 
ezzel a módosítással szavazzunk a 147/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az ülésen elhangzott 
kiegészítéssel együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 57/2015. (VI.17.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 147/2015. sz. 
– ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve” 
című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület a 2015. II. félévi első ülésének dátuma 
szeptember 10. 
Határidő: 2015. június 18. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat Lázár Ervin tiszteletére készült szobor felállításának jóváhagyására 
 159/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Kállay Gáborné: Az özvegy is hozzájárult ahhoz, hogy amennyiben nyer a pályázaton a szobrász, felállításra 
kerüljön ez a szobor a Kerekerdő Parkban annak ellenére, hogy Lázár Ervin végakarata az volt, hogy ne 
készüljön róla szobor, illetve semmiféle ilyen jellegű megemlékezés. A szobornak nem „Lázár Ervin” lesz a címe 
amennyiben megvalósul, hanem a „Kerekerdő Park mesélője”, így hozzájárult az özvegy, hogy ha nyer a 
pályázaton a program, akkor megvalósuljon a szobor. Kérem, támogassák a megvalósítást, illetve a pályázatot. 
 
Mészáros László: Valójában az Önkormányzat csak a helyszínt biztosítja, illetve a műalkotás fenntartását és 
karbantartását. A szobor alkotója már kész tervekkel kereste meg az Önkormányzatot, illetve ezzel a tervvel 
pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. 
 
Nikodém Lajos: Amikor megláttam a szobrot, elgondolkodtam, hogy Lázár Ervint ez a „kis manó” fogja 
képviselni? Ő nagy, magas ember volt. Ezt követően hallottam, hogy nem őt ábrázolja a szobor, csak róla szól.  
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 159/2015 sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 58/2015. (VI.17.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 159/2015. sz. 
– ”Javaslat Lázár Ervin tiszteletére készült szobor felállításának jóváhagyására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. június 18. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat a 2014. évi alapítványi támogatás elszámolás elfogadására 
  153/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Horizont Szociális Alapítvány 450.000 forint támogatásban részesült, amiből 399.048 
forintot fogadunk el. A Lélekkel az Egészségért Alapítvány 500.000 forintját pedig teljes egészében elfogadjuk a 
beszámoló alapján. Kérem, szavazzunk a 153/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 59/2015. (VI.17.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 153/2015. sz. 
– ” Javaslat a 2014. évi alapítványi támogatás elszámolás elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. június 18. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat a 2014. évi támogatás elszámolás elfogadására 
 Sz-296/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Budapesti Zsidó Hitközség 200.000 forint támogatásban részesült. Kérem, szavazzunk az 
Sz-296/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 60/2015. (VI.17.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Humán Ügyek Bizottsága által a 
HÜB 87/2014. (V.14.) számú határozata alapján 200.000,- Ft támogatásban részesített Budapesti Zsidó 
Hitközség szakmai és pénzügyi beszámolóját. 
Határidő: 2015. június 17. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi működési tevékenységeinek támogatásával 
kapcsolatos beszámolók elfogadására 

Sz-324/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Tavaly annyi változás volt, hogy a pályázatra biztosított 6 millió forint is átcsoportosításra 
került a „Működési támogatás” költségvetési sorra, így egy nagyobb összeggel kell elszámolni. Egyrészt az 
elfogadás a témánk, másrészt pedig a Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Ferencvárosi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat kérvényezte annak az 
összegnek az elengedését, amivel nem tudtak elszámolni. Javasolni tudjuk a Polgármesternek, hogy az el nem 
számolt összegeket engedje el. Az, hogy ezt az elengedett összeget ők mire használják fel, abba nincs 
beleszólásunk, arról nem kell döntenünk, bár a nemzetiségi önkormányzatok megjelölték a kérvényben, hogy 
mire szeretnék költeni, de azt már a belátásukra bízzuk, hogy amennyiben Polgármester úr elengedi, akkor mire 
használják föl ezt. Kérem, szavazzunk az Sz-324/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 61/2015. (VI.17.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ az alábbi táblázatban szereplő összegekkel elfogadja a 2014. évben támogatásban részesített, alábbi helyi 
nemzetiségi önkormányzatok beszámolóit. 

Nemzetiség 
2014.évi  

támogatás célja 
Összeg (Ft) 

Ferencvárosi Görög Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

1.972. 000.-Ft 

Ferencvárosi Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzata 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

1.392.000.-Ft 

Ferencvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

7.012.000.-Ft 

Ferencvárosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

1.551.621.-Ft 

Ferencvárosi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

1.192.000.- Ft 

Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

1.192.000.- Ft 

Ferencvárosi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

1.302.000.-Ft 
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Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

1.152.000.-Ft 

Ferencvárosi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

1.076.490.-Ft 

Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.évi működésének, rendezvényeinek 
támogatása 

1.256. 490.-Ft 

Határidő: 2015. június 17. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ a Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a megvalósult támogatási célra tekintettel, 
az Sz-324/2015. sz. előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő kérelem alapján javasolja a Polgármesternek 
az el nem számolt 70.379.- forint támogatási összeg visszafizetési kötelezettségének elengedését. 
Határidő: 2015. június 17. 
Felelős: Mészáros László elnök 
 
3./ a Ferencvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a megvalósult támogatási célra 
tekintettel, az Sz-324/2015. sz. előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő kérelem alapján javasolja a 
Polgármesternek az el nem számolt 175.510.- forint támogatási összeg visszafizetési kötelezettségének 
elengedését. 
Határidő: 2015. június 17. 
Felelős: Mészáros László elnök 
 
4./ a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a megvalósult támogatási célra tekintettel 
az Sz-324/2015. sz. előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő kérelem alapján javasolja a Polgármesternek 
az el nem számolt 175.510.- forint támogatási összeg visszafizetési kötelezettségének elengedését. 
Határidő: 2015. június 17. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Kállay Gáborné: Szeretnék meghívni mindenkit a szombaton tartandó Múzeumok Éjszakája rendezvény József 
Attila Emlékhelyen megrendezendő programjára. 18:00 órától indul egy mobil applikációs séta Gönczi Ambrus 
vezetésével. Aki ezt esetleg lekési, az is részt vehet mobil applikációval. 11 különböző ponton lehet végig haladni 
„József Attila nyomában” Ferencvárosban és emellett lehet elolvasni, hallgatni József Jolán írásaiból, illetve 
József Attila verseket a Nemzeti Színház színművészeinek előadásában az okos telefonokkal. 19:30-ra ér be a 
séta a József Attila Emlékhelyre, és 20:00-tól különböző programok lesznek egészen éjfélig. Lesz versmondás, 
tárlatvezetés H. Bagó Ilona vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk. A részletes programokról egyrészt 
remélem, hogy mindenki kapott meghívót, másrészt a József Attila Emlékhely honlapja is működik, így a 
www.jaemlekhely.hu oldalon, vagy pedig a Múzeumok Éjszakája honlapján meg lehet nézni azt. 
 
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
          Mészáros László 
                elnök 
Böröcz Ferencné 
bizottsági tag 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 

http://www.jaemlekhely.hu/

