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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. szeptember 09-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, 
   Böröcz Ferencné,  

Nikodém Lajos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. 
Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, dr. Riskó György jogi munkatárs, 
T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Fodor Györgyné, dr. Kelemen Miklós Sándor a Humánszolgáltatási 
Iroda munkatársai, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Gyócsi Ádám. 
 
Mészáros László: Köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester asszonyt, a Hivatal részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitom. Böröcz Ferencné jelezte, hogy szeretne napirend előtt szót kérni. Kérdés, 
észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 62/2015. (IX.09.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány és a Magyar Festészet Napja Alapítvány kérelme 

178/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
2./ Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének kérelme 

Sz-401/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
3./ Javaslat a Csillagos Házak című könyv beszerzésére 

Sz-402/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ Kulturális pályázat módosítási kérelem 

Sz-428/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Böröcz Ferencné: Szeretnék köszönetet mondani Csonka Gyulának és Berecz Dénesnek a segítségért, amit 
nyújtottak nekünk a nyár folyamán. Különféle karitatív akciókat szerveztünk a nyáron, a helyismeretünk és 
tapasztalatunk nem volt meg ehhez, ezért tőlük kértünk segítséget. Nagyon korrektül, tisztességesen segítséget 
nyújtottak. Ezúton is szeretném megköszönni ezt.  
A Gát utcai templomban tartottak egy misét a roma holokauszt évfordulója alkalmából, amire meghívást kaptam. 
Nagyon megható, szép ünnepséget láttunk. Ezt is köszönöm szépen. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány és a Magyar Festészet Napja Alapítvány kérelme 

178/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A kulturális tevékenységek támogatására pályázaton nyertek támogatást az Önkormányzattól 
az alapítványok. Technikai, szervezési okok miatt más időpontokban, de változatlan tartalommal, helyszínnel és 
műsorral kívánják megtartani az eseményeiket.  
 
Böröcz Ferencné: Nem igazán értem ezeket az időpontváltozásokat, mert amikor beadják a pályázatot, úgy 
gondolom, hogy többé-kevésbé már megvannak az időpontok. Természetesen lehetnek olyan események, ami 
miatt változtatni kell, de a Magyar Festészet Napja kapcsán kétségeim vannak. A Magyar Festészet Napja 
október 18-án van. A kiállítás megrendezésének eredeti időpontja szeptember volt. Akkor még valószínűbb, hogy 
jó idő van, és egy ilyen utcai kiállítást meg lehet szervezni, mint októberben, - sőt november 1. az utolsó határidő-
amikor már eshet a hó. Ebben az esetben egy utcai kiállítást hogyan fognak tudni megszervezni? 
 
Kállay Gáborné: Nagyméretű utcai poszterekről van szó, ezért gyakorlatilag időjárástól függetlenül bármikor 
kirakhatók, kihelyezésük akár egy őszi alkalommal ez teljesen rendben van. A Magyar Festészet Napja kiállítás 
csatlakozna a Zene Világnapja és az Idősek Világnapja programsorozathoz, és a XI. kerületi Magyar Festészet 
Napja programhoz is. Ezért történt ez az időpont módosítás is. Aki elindul a Bartók Béla úton, ott látja majd a 
posztereket, és ha átjön a Szabadság hídon, majd utána besétál a Ráday utcába, akkor a látvány folytatódik, 
hiszen a Ráday utcában és a Bakáts téren is elhelyezik majd ezeket a nagyméretű posztereket, összesen 7 
darabot. Ezzel elindítunk egyfajta hagyományt. Ezért történt az időpont módosítás. 
 
Mészáros László: Ha nem tévedek, a pályázati kiírásunk nem követeli meg, hogy pontosan megjelöljék, melyik 
időpontban kell megszervezni az eseményt. Természetesen arra a felhasználási időszakra kell esni a 
programoknak, amit mi megjelöltünk. Van, aki konkrét időpontot jelöl meg. Lehet, hogy a pályázati kiírásnál 
nekünk kellene figyelni, hogy ne jelöljenek meg konkrét időpontot, hanem a felhasználási időpontban használják 
fel a támogatást, és így az adminisztrációt tudjuk kicsit csökkenteni. Erre oda fogunk figyelni. 
 
Nikodém Lajos: Nagy bátorság hónapokkal előre lerögzíteni egy időpontot, hiszen ezer és millió dologtól függ 
egy koncert, főleg egy nagyobb szabású koncert megtartása, ezért ez bizony elég nagy terhet tesz a szervező 
vállára.  
 
Mészáros László: Ez esetben, mivel október 18. a Magyar Festészet Napja, így szeptemberről októberre 
áthelyezni az eseményt logikusabb is, így szerencsésnek nevezhető ez a módosítás. Kérem, szavazzunk a 
178/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról az Ars Nova Sacra Alapítvány kérelmére vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 63/2015. (IX.09.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 178/2015. sz. 
– ”Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány és a Magyar Festészet Napja Alapítvány kérelme” című –
előterjesztés „A” határozati javaslatáról, az Ars Nova Sacra Alapítvány kérelmére vonatkozóan. 
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Határidő: 2015. szeptember 10. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 178/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról a Magyar 
Festészet Napja Alapítvány kérelmére vonatkozóan.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 64/2015. (IX.09.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 178/2015. sz. 
– ”Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány és a Magyar Festészet Napja Alapítvány kérelme” című –
előterjesztés „A” határozati javaslatát, a Magyar Festészet Napja Alapítvány kérelmére vonatkozóan. 
Határidő: 2015. szeptember 10. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének kérelme 

Sz-401/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A lelkipásztor kereste meg az Önkormányzatot, mert az egyházak és egyházi szervezetek 
pályázatról lekéstek, ezért kérte a bizottság támogatását. 500.000 forint összegű támogatást kértek. A Kulturális, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság költségvetési sorának terhére van lehetőségünk támogatást nyújtani.  
 
Kállay Gáborné: Eddig minden évben nagyon színvonalas rendezvényeket tartott ebből a támogatásból az 
Unitárius Egyház, ezért 400.000 forint támogatást javaslok. 
 
Mészáros László: Az Ars Sacra Fesztiválhoz csatlakozna a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi 
Egyházkerülete. 
 
Böröcz Ferencné: Az Unitárius Egyház kérelmében nem az szerepelt, hogy „lekéste”, hanem hogy 
„elmulasztotta” a kérelem benyújtását. Rendben van, szavazzuk meg, de azért hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 
ezt legközelebb ne mulasszák el. Adják be a pályázatot, ha kérnek pénzt, főleg, ha színvonalas dolgokat 
csinálnak. Kérem, hogy hívjuk fel a figyelmet arra, hogy figyeljék ezeket a pályázati kiírásokat, és adják be a 
pályázatukat. 
 
Mészáros László: Ez egy jogos észrevétel, de nem feltételezünk szándékosságot. 
 
Nikodém Lajos: Éppen azért kicsit kérdéses a dolog, mert ezek alapján akár a Kálvin téri Református 
Egyházközség is szólhatna, hogy ők is lecsúsztak a pályázatról, de azért adjunk már valamit, nehéz helyzet. 
Egyetértek a 400.000 forinttal, az unitáriusok megérdemlik, de ne legyen ebből gyakorlat. 
 
Mészáros László: Amennyiben utólag érkezik kérelem, akkor el lehet bírálni, de ha nem érkezik kérelem, akkor 
nem tudunk támogatást adni. 
 
Illyés Miklós: Jó lenne, ha nem lenne precedensértékű egy ilyen eset, hiszen ezt a pályázatot minden évben 
kiírjuk, az egyházak ezt tudják, és a határidőket is. Természetesen a húsvéti időszak kritikus, és volt is kritika ez 
ügyben, ezért változtattunk az időponton. A kért maximumot nem támogattam volna. Amit akarnak, az 
természetesen jó, de ha nem lenne a bizottságnak költségvetési sora, akkor most mi lenne? Elég nehéz 
helyzetben lennénk. Ráadásul elég nagy összegről van szó. 6 millió forint, kivéve a kulturális pályázatot, és most 
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ismét megemeltük kicsit ezt az összeget. Ezzel együtt én is támogatom, mert amit akarnak, az jó. Azt hiszem, ha 
jövőre egy ilyen utólagos, „lecsúszás” miatti kérelem kerül elénk, akkor azt nem fogom támogatni. 
 
Kállay Gáborné: Tulajdonképpen a többiekkel tettek jót, mert ha indultak volna szabályosan a pályázaton, akkor 
400.000 forinttal kevesebbet tudtunk volna a többieknek kiosztani. 
 
Sajó Ákos: Elég régen ismerem már a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének működését 
és munkáját, példaértékűnek tartom és támogatom az Alpolgármester asszony által felajánlott összeget. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-401/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 400.000 
forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 65/2015. (IX.09.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete 2015. évre tervezett Ars Sacra fesztivál 
megrendezési költségeit 400.000 Ft összeggel támogatja a 2015. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, 
Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére.  
Határidő: 2015. szeptember 09.  
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat a Csillagos Házak című könyv beszerzésére 

Sz-402/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: A Hivatal jelezte, hogy mivel ezeket a könyveket át fogjuk adni az iskoláknak, illetve a 
diákoknak, ezért erre a 210.000 forintos összegre, még jön egy 102.340 forintos reprezentációs költség, így nem 
210.000 forint a szükséges összeg, hanem bruttó 312.340 forint. 
Április 16. a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja, ezért aznap szeretnénk egy ünnepséget 
szervezni, amire meghívjuk a kerületi iskolák tanulóit, természetesen nem teljes létszámban, hanem minden 
iskolából 10-15 tanulót. Ott fogjuk átadni az iskolák számára ezeket a könyveket. Meg fogjuk hívni az Országos 
Rabbiképzőből dr. Nádor Évát, aki a könyv összeállítója, és egy méltó műsorral fogunk megemlékezni a 
Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapjáról. 
 
Mészáros László: A határozati javaslatunkba a bruttó 210.000 forint helyére 312.340 forint kerül. A Kulturális, 
Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság költségvetési sor terhére vásároljuk az iskoláknak és a könyvtárnak ezeket 
a könyveket. Kérem, szavazzunk az Sz-402/2015 sz. előterjesztés módosított határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 66/2015. (IX.09.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a „Csillagos házak – Emberek, házak, sorsok” 
című könyvből 100 példányt vásárol a Nádor és Társa Tanácsadó Iroda Betéti Társaságtól (Cg.01-06-714586, 
1112 Budapest, Gulyás u. 27.) összesen bruttó 210.000,- forint összegben, amely reprezentációs költséggel 
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növelve bruttó 312.340,- forint, melynek költségét a 2015. évi költségvetés 3146. „Kulturális, Egyházi és 
Nemzetiségi feladatok” sorának terhére biztosítja. 
Határidő: 2015. szeptember 9. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Kulturális pályázat módosítási kérelem 

Sz-428/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: D. S. kér változtatást, mert szeptember 11-én nem a Bakáts téri katolikus templomban, 
hanem a Szent Kereszt plébániatemplomban kerülne sor a rendezvényre. Így az elszámolás időpontját is ki kell 
tolnunk a szeptember 11-hez képest 30 nappal, október 9-re. Ugyanaz a helyzet itt, mint az első napirendi 
pontnál. Ott egy alapítványról volt szó, így kerül a Képviselő-testület elé a kérelem, de ugyanúgy a pontosan 
megjelölt időpont és helyszín miatt került vissza a bizottság elé ez az eset is. Kérem, szavazzunk az Sz-
428/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 67/2015. (IX.09.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ hozzájárul a 2015. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes D. S. 
pályázatában szereplő hangverseny elszámolási időpontjának 2015. október 09. napjára történő módosításához, 
valamint a pályázati program Sz-428/2015. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosításához. 
Határidő: 2015. szeptember 09. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a D. S. Támogatási Szerződése megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mészáros László: Felhívom a bizottság tagjainak figyelmét, hogy elképzelhető 1-2 héten belül egy rendkívüli 
bizottsági ülés összehívása, melynek meghívóját természetesen időben megkapják majd. 
 
Kállay Gáborné: Az utolsó napirendi pontban szereplő koncert időpontja szeptember 11., amire  a „Lakótelepi 
Vigasságokkal” egybekötve nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. 
 
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom. 

 
k.m.f. 

 
          Mészáros László 
                elnök 
Böröcz Ferencné 
bizottsági tag 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


