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

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. december 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, 
Nikodém Lajos tagok. 
 

Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Szabó József Zoltán jegyző, Apollónia Aranka irodavezető, Szilágyi Imre 
irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, 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, Kerek András Ferencvárosi 
Művelődési Központ munkatársa, Tóth Betty Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ és Intézményei 
igazgatója, Gyurákovics Andrea képviselő, Gyócsi Ádám. 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság 
tagjait, Jegyző urat, Alpolgármester asszonyt, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, vegyük le napirendről az Sz-
609/2015. számú –„Javaslat a bizottság ügyrendjének módosítására” című – előterjesztést, és vegyük fel 
napirendre az Sz-610/2015. számú – „Sürgősségi indítvány roma mentor megbízására” című – előterjesztést, 4. 
számú napirendi pontként tárgyalunk majd. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 87/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés 
meghozatalára 
 242/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve 
 236/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat nemzetiségi tanácsadó megbízására 

Sz-605/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

4./ Sürgősségi indítvány roma mentor megbízására 
Sz-610/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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5./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatok ellátására kiírt magasabb vezetői 
pályázat elbírálása 
 257/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 (4 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Mészáros László: Tájékoztatom a bizottságot - bár bizonyára mindenki értesült már róla -, hogy holnap tárgyalja 
a Képviselő-testület Böröcz Ferencné külsős bizottsági tag visszahívását. A helyére egy új tagot delegálnak majd. 
Tekintettel arra, hogy ezt csak holnap tárgyalja majd meg a Képviselő-testület, nem szükséges az ügyrend 
módosítása, a következő bizottsági ülésen tesszük majd meg azt. Az ügyrendünk rendelkezik arról, hogy Böröcz 
Ferencné akadályoztatása esetén Sajó Ákos, bizottsági tag írja alá a jegyzőkönyvet, ezért Böröcz Ferencné 
távollétében a jelen bizottsági ülés jegyzőkönyvét Sajó Ákos fogja hitelesíteni. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés 
meghozatalára 

242/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: Egy alapítványról szól az előterjesztés, ezért a végső döntést a Képviselő-testület hozza majd 
meg. Ahogy jó pár éve tesszük, most is 100.000 forinttal támogatnánk az immár 20. alkalommal megrendezendő 
„Csángó Bált”. Kérem, szavazzunk a 242/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 88/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 242/2015.sz. – 
”Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés 
meghozatalára” című – előterjesztést. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi 
munkaterve 
 236/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: A Képviselő-testület márciusi ülésének egyik napirendi pontjánál, a „Ferencváros József Attila 
Díja” adományozásánál az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, illetve Illyés Miklós elnök van 
előterjesztőként megjelölve. Javaslom, hogy a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságot és jómagamat 
jelöljük meg előterjesztőként. Nem azért, mert nem tartom Elnök urat alkalmasnak az előterjesztésre, hanem mert 
úgy gondolom, hogy ez a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnökének feladata. Kérem, ezt 
módosítsák. Kérem, szavazzunk a 236/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott kiegészítéssel 
együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 89/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
A Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 236/2015.sz. – 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve” 
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című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy a 2016. március 3-án tartandó képviselő-testületi ülés 
„Ferencváros József Attila Díja” adományozása napirendi pontjának előterjesztőjeként a Kulturális, Egyházügyi 
és Nemzetiségi Bizottság, és Mészáros László elnök kerüljön megjelölésre. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat nemzetiségi tanácsadó megbízására 

Sz-605/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A következő évben is egy nemzetiségi tanácsadó tevékenykedik majd a bizottság mellett. 
Ahogyan idén, úgy a jövő évben is Csonka Gyulát bíznánk meg ezzel a feladattal. A külsős bizottsági tagok 
díjazásának megfelelő összegű díjazás mellett, a teljes évre, 2016. január 4-től 2016. december 31-ig bíznánk 
meg a feladattal, a bizottság 3146. „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére. 
Ezúton jelezném az előterjesztőnek, hogy szeretném, ha a határozati javaslatban feltűntetnék, melyik 
költségvetési sor terhére történik egy-egy költség megjelölése. Tudom, hogy a jövő évi költségvetés még nem 
került elfogadásra, de szeretném tudni, hogy ebben az esetben lehetséges e a költségvetési sor megjelölése a 
határozatban, vagy nem tartják ezt szükségesnek?  
 
Szilágyi Imre: Nem tartom szükségesnek, mert az előterjesztés szöveges részében megjelölésre került a 
költségvetési sor, emellett a Pénzügyi Irodával, illetve a Jogi és Pályázati Irodával így került egyeztetésre a 
határozati javaslat.  
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-605/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 90/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés keretében Csonka Gyulát bízza 
meg a 2016. január 04. - 2016. december 31. közötti időszakra a nemzetiségi tanácsadói tisztség betöltésével. 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ a nemzetiségi tanácsadó megbízási díját a külsős bizottság tagok díjazásával azonos összegben, havi bruttó 
121.748 Ft-ban állapítja meg. 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ felkéri a Polgármestert a nemzetiségi tanácsadóval történő megbízási szerződés 2016. január-február 
hónapra történő megkötésére a 2016. év költségvetése terhére. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ felkéri a Polgármestert - a 2016. év költségvetése terhére - a 2016. március 01. - 2016. december 31. közötti 
időtartamra a költségvetési fedezet biztosítására, majd a fenti időtartam vonatkozásában a megbízási szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Sürgősségi indítvány roma mentor megbízására 
Sz-610/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Ez az előterjesztés a helyszínen került kiosztásra. Remélem sikerült elolvasniuk. Az idei év 
nagy részében a József Attila Terv (JAT) pályázatának keretében sikerült foglalkoztatnunk a roma mentorokat. 
Az önkormányzat szeretné tovább foglalkoztatni a roma mentorokat. Egyelőre Berecz Dénest szeretnénk 
megbízni a teljes évre, bruttó 80.000 forint díjazás mellett a roma mentori feladatok ellátásával, de várható 
további roma mentorok kinevezése is, amennyiben az előkészítés megtörtént. Ez a 3202. „Roma Koncepció” 
költségvetési sor terhére történne. Itt is szívesen láttam volna a határozati javaslatban a költségvetési sor 
megjelölését, de megértem a Hivatal álláspontját. Kérem, szavazzunk az Sz-610/2015. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 91/2015. (XII.09.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ Berecz Dénest bízza meg a 2016. január 04. - 2016. december 31. közötti időszakra a roma mentori feladatok 
ellátására. 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ a roma mentor megbízási díját havi bruttó 80.000,- Ft-ban állapítja meg. 
Határidő: 2015. december 09. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ felkéri a Polgármestert a roma mentorral történő megbízási szerződés 2016. január-február hónapra történő 
megkötésére a 2016. év költségvetése terhére. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
4./ felkéri a Polgármestert - a 2016. év költségvetése terhére - a 2016. március 01. - 2016. december 31. közötti 
időtartamra a költségvetési fedezet biztosítására, majd a fenti időtartam vonatkozásában a megbízási szerződés 
megkötésére. 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Az 5. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 92/2015. (XII.09.) sz. határozat a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt. A nyílt ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el. 

 
 

k.m.f. 
 
          Mészáros László 
                   elnök 
Sajó Ákos 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


