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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 16-án  
11.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

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

Sajó Ákos, 
   Kollátosz Jorgosz,  

Nikodém Lajos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda 
munkatársa, dr. Kelemen Miklós Sándor Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri 
munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Intzoglu István képviselő. 
 
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 93/2015. (XII.16.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség kérelme 

Sz-612/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
2./ Javaslat a bizottság ügyrendjének módosítására 

Sz-609/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Mészáros László KEN elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Mészáros László: Megkérem legújabb külsős bizottsági tagunkat, Kollátosz Jorgoszt, hogy néhány mondatban 
mutatkozzon be. 
 
Kollátosz Jorgosz: Jó napot kívánok. Engedjék/engedjétek meg, hogy bemutatkozzak. Kollátosz Jorgosz 
vagyok, görög származású. A X. Kerületben nőttem fel, most pedig a IX. Kerületben, Ferencvárosban lakom. Két 
szakos tanári, és pedagógiai végzettségemet a Bécsi Tanárképző Főiskolán szereztem klasszikus karvezető, 
ének, illetve klarinét tanári szakon. Egyetemi végzettséget, mesterdiplomát 2014-ben szereztem, mint 
klarinétművész. A Bocskai István Református Oktatási Központban dolgozom, mint klarinéttanár, furulyatanár, 
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emellett az általános iskolában, és a gimnáziumban tanítok éneket, szolfézst. Két önálló, szóló lemezem jelent 
meg idáig, amit majd ki is szeretnék osztani Önöknek/Nektek. Négy éven keresztül a Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzatának elnök-helyettese voltam. Mi mással bíztak volna meg, mint a kulturális területtel. 
Iskolai rendezvények, táncházak, görög nemzeti ünnepek, irodalmi esték rendezője voltam, illetve fellépő 
művészként is részt vettem ezeken. Öt éve vagyok a Kőbányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A 
Polgármesterrel, és az Alpolgármesterrel is kiváló a kapcsolatom. Zárásként szeretném elmondani, hogy Arcus 
díjas zeneszerző vagyok, és 2013. decemberében vettem át a Budai Vigadóban állami kitüntetésemet, a Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae díjat. Remélem, hogy ezeket a tapasztalataimat hasznosítani tudom, és a 
bizottság hasznos tagjaként funkcionálhatok majd. 
 
Mészáros László: Szeretettel köszöntünk a bizottságban. Egyúttal szeretném megköszönni Böröcz Ferencné 
kicsit több, mint egy éves, a bizottságban végzett munkáját. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség kérelme 

Sz-612/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Ez az előterjesztés indokolta rendkívüli ülésünk összehívását, hogy még az idei 
költségvetésből tudjuk támogatni az egyházközséget, a bizottság költségvetési sorának terhére. A rendezvények 
teljes finanszírozása 550 ezer forint. A bizottság 300 ezer forinttal tudja támogatni ezt, mert ennyi van még a 
költségvetési sorunkon. Kérem, szavazzunk az Sz-612/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 300.000 
forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 94/2015. (XII.16.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség részére 300.000 Ft támogatást nyújt a Sz-612/2015. számú 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvények megrendezése céljára a 2015. 
évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2015. december 16. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Sz-612/2015. számú előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 
támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat a bizottság ügyrendjének módosítására 

Sz-609/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Mészáros László KEN elnök 
 

Mészáros László: Kérdezem Kollátosz Jorgoszt, hogy vállalná e a jegyzőkönyvek hitelesítését? Ez azt jelenti, 
hogy pár nappal a bizottsági ülés után be kellene jönni ide, az Önkormányzat épületébe aláírni azt. Vállalja, 
bólogat, köszönöm szépen. Kérem, szavazzunk az Sz-609/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KEN 95/2015. (XII.16.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Ügyrendjét 2015. december 16-tól az alábbiak 
szerint módosítja: 
Az Ügyrend X. (6) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„(6) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet Mészáros  László a bizottság elnöke és 
Kollátosz Jorgosz bizottsági tag írja alá. Kollátosz Jorgosz akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására 
Kollátosz Jorgosz helyett Sajó Ákos bizottsági tag jogosult.” 
Határidő: 2015. december 17. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mészáros László: Mindenkinek Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket és jó pihenést kívánok! Köszönöm szépen 
a részvételt, az ülést bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 
          Mészáros László 
                   elnök 
Kollátosz Jorgosz 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 
 


