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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. október 14-én  
11.30 órakor megtartott rendes üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Mészáros László elnök, 
   Böröcz Ferencné,  

Nikodém Lajos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna 
irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. 
Kovács Györgyi csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Fodor Györgyné, dr. Kelemen Miklós Sándor 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, dr. Riskó György, dr. Világos István Jogi és PályázatiIroda munkatársai, 
T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Kerek András Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatóhelyettese, 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 3 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 70/2015. (X.14.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 
 205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ dr. Magyari Endre emléktábla engedélyezése 

202/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3./ A KEN 69/2015. (IX.23.) határozatának visszavonása, valamint a Ráday Soho Kulturális Egyesület 

kérelmének elbírálása 

Sz-495/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló) 
 205/2015., 205/2/2015. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Mészáros László: Az előterjesztés a rendelettervezet elfogadására és kifüggesztésére tesz javaslatot. Minősített 
többség szükséges az elfogadáshoz, ezért kérem a tagokat, hogy támogassák a határozati javaslatot. Kérem, 
szavazzunk a 205/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 71/2015. (X.14.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 205/2015. sz. 
– ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (I. forduló)” 
című –előterjesztést. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ dr. Magyari Endre emléktábla engedélyezése 

202/2015. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A rádiózás egyik úttörője, dr. Magyari Endre emlékére a Tűzoltó utca 15. szám alatt 
felállítandó emléktábláról szól az előterjesztés. Az emléktábla szövegére G. A. tett javaslatot. 
 
Böröcz Ferencné: Úgy tűnhet, hogy nem ehhez a témához szólok hozzá, mégis kapcsolódik. Azt írták az 
előterjesztésben, hogy az emléktáblát december 1-jén fogják felavatni. Itt szeretném elmondani, hogy akkor, 
amikor megalakultak ezek a bizottságok, akkor néhány alkalommal e-mailen keresztül kaptam meghívót az 
önkormányzati rendezvényekre, ám később ezek elmaradtak, és jelenleg nem kapok ilyen meghívókat. Annak 
érdekében, hogy december 1-jén ott lehessek az avatáson, azt kérem, hogy továbbra is küldjék nekem a 
meghívókat. Így nem tudok olyan rendezvényeken részt venni, amiken szívesen ott lennék.  
 
Kállay Gáborné: Nem változott az e-mail címe?   
 
Böröcz Ferencné: Nem.  
 
Kállay Gáborné: Nem változott az email címe, mégsem kap semmilyen meghívót? Ezek szerint itt valami hiba 
van, mindenképpen utána nézünk, és természetesen minden meghívót meg fog kapni. 
 
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság költségvetési sorát terheli a 147.290 forint 
+ ÁFA összeg, amit az emléktábla felállítására biztosítunk. Kérem, szavazzunk a 202/2015. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KEN 72/2015. (X.14.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 202/2015. sz. 
– „dr. Magyari Endre emléktábla engedélyezése” című –előterjesztést. 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ A KEN 69/2015. (IX.23.) határozatának visszavonása, valamint a Ráday Soho Kulturális Egyesület 
kérelmének elbírálása 

Sz-495/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Ismételten a Ráday Soho Kulturális Egyesület kérelme van előttünk, ami a rendkívüli ülésünk 
témája is volt. Az, hogy újabb kérelmet adott be az egyesület, és újra előttünk van ez az ügy, ismét alátámasztja 
azt, amit a rendkívüli ülésen elmondtunk, hogy esetleg a pályázatok kiírását a későbbiekben szükséges lenne 
módosítani. Nem tudom mi erre a megoldás, de utána nézünk. Természetesen érthető, hogy a szombati nap, 
amikor egész nap szakadt az eső, nem volt alkalmas a program megvalósítására. Szerencsére az új kérelemben 
már fedett helyre, november 21-22-re tervezték a program megvalósítását.  
 
Böröcz Ferencné: Azt, hogy fedett helyen lesz a rendezvény, onnan tudom, hogy megnéztem az egyesület 
honlapját, ahol elnézést kértek a vendégektől, hogy az eső miatt nem tudták megtartani a rendezvényt, és ott 
írták, hogy hamarosan új programokkal, új, zárt helyszínekkel jelentkeznek. Ha én ezt nem nézem meg, akkor 
ebből a kérelemből véleményem szerint nem derül ki ez, de lehet, hogy én nem olvastam jól. A rendkívüli ülésre 
beadtak egy költségvetés módosítást, felhasználási tervezetet is, amit most nem adtak be. Ha zárt helyen 
rendezik meg a programot, akkor valószínűleg a költségek is máshogy oszlanak meg, ezért szeretném 
megkérdezni, hogy nem kellene ezt is megnéznünk? 
 
Mészáros László: Van a kérelmében egy ilyen mondat, hogy „az utca szereplőivel egyeztetett időpontban 
megtartjuk a rendezvényt, de tető alá szervezve”.  
 
Szilágyi Imre: Azért nem szerepel az előterjesztésben a zárt helyszín, mert amikor az előterjesztést készítettük, 
még mi se tudtuk, hogy mi lesz az pontosan. Most már nekünk is a rendelkezésünkre áll az információ, hogy a 
Cafe Intenzo, a Púder Bábszínház és Galéria, a Lecsó Étterem lenne, és a Ráday utcában azok az éttermek, 
kávézók, amik egyébként is érintettek lettek volna a rendezvényben. A költségvetés módosításáról tudni kell, 
hogy ha a kérelmező nem tesz arra javaslatot, hogy szeretne módosítást tenni, akkor nem vizsgálhatom, nem 
javasolhatom neki, hogy módosítson a költségvetési tételein. Abban az esetben, ha nem tud elszámolni, akkor 
természetesen visszafizetési kötelem keletkezhet, de bízzunk benne, hogy tudja tartani magát azokhoz a 
költségvetési tételekhez, amiket felsorolt. Amennyiben azokra az anyagokra, eszközökre, hirdetésekre tudja 
felhasználni az összeget, amiket tervezett, akkor nem lesz ilyen jellegű probléma. 
 
Mészáros László: Valószínű, hogy jelen esetben nem merül föl bérleti díj a rendezvény kapcsán. Kérem, 
szavazzunk az Sz-495/2015 sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 73/2015. (X.14.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a KEN 69/2015.(IX.23.) határozatát visszavonja. 
Határidő: 2015. október 14. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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2./ hozzájárul a 2015. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes 
Ráday Soho Kulturális Egyesület által kért felhasználási határidő 2015. november 30. napjára történő 
módosításához, valamint a pályázati program Sz-495/2015. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
módosításához. 
Határidő: 2015. október 14. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Ráday Soho Kulturális Egyesülettel megkötött támogatási 
szerződés módosításáról a határozat 2. pontjában foglaltak figyelembevételével. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 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 
 


