Fbabaház
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 18-án
12.30 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, Apollónia Aranka irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Koór
Henrietta csoportvezető, dr. Kelemen Miklós Sándor Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, dr. Riskó György
Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, 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 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 78/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
205/3-4/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
227/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Közérdekűvé nyilvánítási kérelem
215/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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4./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói feladatainak
ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
218/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
5./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint
beszámolója elfogadására
231/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Vincze Art Stúdió Művészeti és Szolgáltató Bt. kérelme
Sz-531/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
7./ Esély Közösségi Egyesület kérelme
Sz-565/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
8./ Közért Egyesület kérelme
Sz-566/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)
205/3-4/2015. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: A bizottság szakterületét is érinti a költségvetés módosítás, mert a Kulturális Koncepció 3
millió forinttal bekerült a költségvetésbe. Kérem Alpolgármester asszonyt, hogy mondjon erről néhány szót.
Kállay Gáborné: Igen, ez egy 3 millió forintos összeg. Per pillanat nincs Ferencvárosnak érvényes Kulturális
Koncepciója. Úgy gondoltuk, hogy éppen itt az ideje, hogy elkészüljön ez a koncepció, és most a költségvetés
módosításánál lehetőségünk van arra, hogy egy 3 millió forintos összeget megjelöljünk erre a célra.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 205/3/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 79/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 205/3/2015.
sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (II.
forduló)” című –előterjesztést.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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2./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra
227/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Molnár Miklós, a kerület díszpolgára, református lelkész, lelkipásztor elhunyt. Polgármester úr
saját hatáskörben döntött a temetés költségeihez történő hozzájárulásról, a Képviselő-testület pedig a saját
halottá nyilvánításról dönthet. Kérem, szavazzunk a 227/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 80/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2015. sz.
– „Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra” című –előterjesztést.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Közérdekűvé nyilvánítási kérelem
215/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Kovács Ilona és a Ráday utcában működő „Babaház” bemutatóterem kérelméről szól az
előterjesztés.
Böröcz Ferencné: Az az érzésem – de lehet, hogy tévedek -, hogy ez az előterjesztés azért született meg, hogy
a „Babaház” bemutatóterem működtetőjének ne kelljen bérleti díjat fizetnie. Azok a tevékenységek, amiket
felajánlott, eléggé light-osak. Az érzésem az, hogy - tényleg csak érzés - „a papír mindent elbír” típusú
felajánlásokat tette meg, ezért nem tudom igazán tiszta szívvel támogatni.
Kállay Gáborné: A helyzet az, hogy Kovács Ilonának volt egy cége, mellyel évek óta közérdekű tevékenységet
végzett Ferencvárosban, és valóban ezeket az említett tevékenységeket végezte. Rendszeresen foglalkozásokat
tartott a gyerekeknek az óvodákban, ahol babákat készítettek. Valóban évek óta végzi Ferencvárosban a felsorolt
tevékenységeket, melyek úgy gondolom, nagyon hasznosak. Valóban kedvezményes bérleti díjat fizetett annak
következtében, hogy közérdekű volt a cég. A hölgy most megszüntette a céget, és egyéni vállalkozóként fordult
az Önkormányzathoz azért, hogy a közérdekűségét továbbra is fenntartsa és továbbra is végezhesse ezeket a
tevékenységeket itt, Ferencvárosban. Nem nevezném mondvacsinált dolgoknak ezeket, mert ezt az áldásos
tevékenységet a hölgy valóban ellátja és végzi már jó ideje Ferencvárosban, a Ráday utcában, illetve a
ferencvárosi óvodákban.
Illyés Miklós: Kétségtelen, hogy az előterjesztésből hiányzik ez, elég nagyvonalú, konkrétumokat nem igazán
tartalmaz. Jó lenne tudni, hogy mennyiben segíti az óvodákat. Amikor kötünk egy szerződést, akkor bele kellene
foglalni, hogy mivel, mennyivel támogatja azokat. Gondolom az a kedvezményes bérleti díj, amit kap, fedezni
fogja azt a költséget, amivel az óvodákat támogatja. Melyik óvodát támogatja? Valószínűleg itt, az Erkel utcai
Kicsi Bocs Óvodában végez tevékenységet, de lehet, hogy máshol is. Ha ez kicsit konkretizálva lenne, akkor
biztosan mindenki számára elfogadható lenne.
Kállay Gáborné: Több óvodában vezet foglalkozásokat, és látja el az ehhez szükséges nyersanyagokkal az
óvodásokat, illetve az óvodákat, de nagyon fontos az a tevékenység is, amit „A teljesség felé” Idősügyi
koncepcióban végez. Ez is egy nagyon fontos területe a tevékenységének. Lehet, hogy - magában a
felajánlásban is úgy tűnik - nem egy olyan ember, aki nagyon fényezné magát, de elmondható róla, hogy nagyon
komoly munka van e mögött a közérdekűvé nyilvánítási kérelem mögött.
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Mészáros László: Az Iroda esetleg tud tájékoztatást adni arról, hogy van e már szerződés? Új a szerződés vagy
módosításra kerül?
Halmai András: Kovács Ilona több éve küld beszámolót munkájával kapcsolatban, és az előterjesztés
tartalmazza is, hogy ezt nálunk meg lehet tekinteni. Most is elhoztunk belőle egyet-egyet. Semmit nem szeretnék
külön kiemelni belőle, mert elég összetett beszámoló és látszik belőle, hogy igyekszik a kerületért, a kerületben
tenni és előre haladni. A továbbiakról pedig annyit szeretnék elmondani, hogy jelenleg nincs érvényben vele
együttműködési megállapodás, de a jövőben az általa vállalt, illetve az előterjesztésben részletezett feladatokkal
fog köttetni ilyen.
Mészáros László: Az együttműködési megállapodásban biztosan részletesebben és pontosabban megjelölésre
kerülnek majd a vállalások. Kérem, szavazzunk a 215/2015 sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 81/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2015. sz.
– „Közérdekűvé nyilvánítási kérelem” című –előterjesztés „A” határozati javaslatát.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói feladatainak
ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására
218/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Az előző képviselő-testületi ülésen született döntés a pályázat kiírásáról, most pedig a
szakértői bizottság összetételét, illetve a tiszteletdíjukat határozzuk meg.
Sajó Ákos, a bizottság tagja kiment az ülésteremből.
Nikodém Lajos: A pályázatot elbíráló személyek szakmai hozzáértése valószínűleg rendben van, mert
megnéztem, hogy milyen beosztásban dolgoznak, milyen munkát végeznek, és szerintem tökéletesen
alkalmasak arra, hogy kiválasszák a megfelelő jelöltet. Most már csak azért kell szurkolnunk, hogy minél több
pályázat érkezzen be, és minél több jó ember jelentkezzen.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 218/2015 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 82/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 218/2015. sz.
– „Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei magasabb vezetői, igazgatói feladatainak
ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározására” című –
előterjesztést.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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5./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére,
valamint beszámolója elfogadására
231/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Sajó Ákos, a bizottság tagja visszajött az ülésterembe.
Mészáros László: Az előterjesztéshez tartozik egy szakmai beszámoló, és egy közszolgálati szerződés
melléklet. A 2014. júniustól 2015. májusig tartó időszak beszámolóját tartalmazza az előterjesztés.
Böröcz Ferencné: Jók az értesüléseim, hogy a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének az elnöke egy
önkormányzati képviselő, FIDESZ-es színekben?
Kállay Gáborné: Igen, jók az értesülései. Egészen múlt hét szerdáig Gyurákovics Andrea volt az egyesület
elnöke, mivel azonban úgy gondolta, hogy ezt a feladatot, mint önkormányzati képviselő nem akarja tovább
ellátni, ezért a múlt héten lemondott, és mostantól nem önkormányzati képviselő az egyesület elnöke.
Mészáros László: A beszámolót még az előző Elnök asszony készítette, de a közszolgáltatási szerződést már
az új elnök fogja aláírni. Kérem, szavazzunk a 231/2015 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 83/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 231/2015. sz.
– „Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint
beszámolója elfogadására” című –előterjesztést.
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
6./ Vincze Art Stúdió Művészeti és Szolgáltató Bt. kérelme
Sz-531/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Másik időpontban kívánja megrendezni a kiállítást a kérelmező, és emiatt az elszámolási
időpontot is kitoljuk. Kérem, szavazzunk a Sz-531/2015 sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 84/2015. (XI.18.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
1./ úgy dönt, hogy hozzájárul a 2015. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati
felhíváson nyertes Vincze-Art Stúdió Művészeti és Szolgáltató Bt. pályázatában szereplő rendezvény 2016.
január 12. - 27. napja közötti megtartásához, és az elszámolási időszak 2016. január 30. napjára történő
módosításához.
Határidő: 2015. november 18.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
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2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Vincze-Art Stúdió Művészeti és Szolgáltató Bt. megkötött
támogatási szerződés módosításáról a határozat 1. pontjában foglaltak figyelembevételével.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
7./ Esély Közösségi Egyesület kérelme
Sz-565/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: A Humán Ügyek Bizottsága 240.000 forint támogatást nyújtott az egyesületnek még a tavalyi
évben. Ebből 137.064 forintot tudunk elfogadni, illetve ennek a szakmai és pénzügyi beszámolóját. Emellett
felkérjük a Polgármestert, hogy a maradék összeget az egyesület kérelme szerint engedje el.
Böröcz Ferencné: Miről szavazunk? Arról, hogy engedjük el a fennmaradó összeget?
Mészáros László: A bizottságnak a megítélt 240.000 forintból 137.064 forintot van lehetősége elfogadni, illetve
ennek a szakmai és pénzügyi beszámolóját. Ennyivel tudott gyakorlatilag elszámolni az Egyesület. A fennálló
összeget elvileg vissza kellene fizetnie az egyesületnek. Ennek az elengedésére nincsen hatásköre a
bizottságnak, ám ez volt az egyesület kérése, mi felkérhetjük a Polgármestert, hogy, engedje el ezt az összeget.
A Polgármester saját hatáskörében dönt az esetleges visszafizetéséről vagy elengedéséről. Kérem, szavazzunk
a Sz-565/2015 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 85/2015. (XI.18.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottság úgy dönt, hogy részben, 137.064,- Ft azaz
százharminchétezer-hatvannégy forint összegben fogadja el az Esély Közösségi Egyesület szakmai és pénzügyi
beszámolóját, és felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati költségvetésnek nem megfelelően felhasznált
102.936,- Ft azaz százkettőezer-kilencszázharminchat forint összeg Önkormányzat részére történő
visszafizettetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
8./ Közért Egyesület kérelme
Sz-566/2015. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Ugyanaz a téma szerepel az előterjesztésben, mint az előző napirendi pontnál, így
ugyanazokat tudom elmondani. 160.000 forintból 31.000 forinttal tudott elszámolni az egyesület. A maradék
visszafizetéséről vagy elengedéséről a Polgármester dönthet, ezért ismét javasoljuk, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket. Kérem, szavazzunk a Sz-566/2015 sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 86/2015. (XI.18.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy részben, 31.808,- Ft azaz harmincegyezernyolcszáznyolc forint összegben fogadja el a Közért Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját és felkéri a
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Polgármestert, hogy a pályázati költségvetésnek nem megfelelően felhasznált 128.129,- Ft összeg
Önkormányzat részére történő visszafizettetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Böröcz Ferencné
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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