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

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. február 17-én  

11.30 órakor megtartott rendes üléséről 
 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök-helyettes, 
   Kollátosz Jorgosz, 

Nikodém Lajos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Nyeste-Szabó 
Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Róth Istvánné csoportvezető, dr. Riskó György 
Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Csonka 
Gyula nemzetiségi tanácsadó, Gyócsi Ádám. 
 
Illyés Miklós: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság 
tagjait, Alpolgármester asszonyt, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Külön köszöntöm a 
Pénzügyi Iroda vezetőit, akik a költségvetés tárgyalása miatt vannak köreinkben. Sajnos az a helyzet állt elő, 
hogy a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülése még tart, ezért Mészáros 
László elnökkel úgy döntöttünk, hogy én, mint helyettes vezetem az ülést. 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 4/2016. (II.17.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete (II. forduló) 
 6/4-6/2016. sz. előterjesztések  

Előterjesztők: dr. Bácskai János polgármester 
          Pál Tibor képviselő 

 
2./ Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó többletköltség biztosítására 
 30/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére 

43/2016. 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 2016. évi költségvetési rendelete (II. 
forduló) 
 6/4-6/2016. sz. előterjesztések  

Előterjesztők: dr. Bácskai János polgármester 
             Pál Tibor képviselő 

 
Kollátosz Jorgosz: Az előterjesztés 70. oldalán található a „Civil szervezetek működési támogatása”, ahol a 
3961. „Központi színházi zenekari támogatás” költségvetési sor mellett 135.900.000 forint összeg szerepel. Ez 
szemet szúrt nekem. Mit foglal ez magában, részletesebben?   
 
Kállay Gáborné: Ez egy átfutó támogatás, vagy állami támogatás, amit rajtunk keresztül kap meg a MÁV 
Szimfonikus Zenekar, így ehhez tulajdonképpen semmi közünk nincs. Közszolgáltatási szerződésünk van a MÁV 
Szimfonikus Zenekarral - illetve ez 2015. december 31-el lejárt, és valószínűleg most fogjuk megújítani -, és az 
állami támogatást rajtunk keresztül kapja a zenekar. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 6/4/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 5/2016. (II.17.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/4/2016. sz. – 
„Módosító javaslat a 2016. évi költségvetés tervezetéhez” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. február 18. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: A 6/6/2016. számú – „Módosító indítvány” című – előterjesztésben Pál Tibor kér módosítást, de 
nem szerepel határozati javaslat az előterjesztésében. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén 
tárgyalunk majd róla. 
 
2./ Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó többletköltség biztosítására 
 30/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Illyés Miklós: Közel 1 millió forint értékű plusz kérés szerepel az előterjesztésben, amit teljesíteni szeretnénk. 
Kérem, szavazzunk a 30/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 6/2016. (II.17.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 30/2016. sz. – 
„Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó többletköltség biztosítására” című –előterjesztést. 
Határidő: 2016. február 18. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére 
43/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A Recirquel Újcirkusz Társulat kér támogatást ebben az ügyben. Kérem, szavazzunk a 43/2016. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 7/2016. (II.17.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 43/2016. sz. – 
„Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére” című –előterjesztést. 
Határidő: 2016. február 18. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Mészáros László elnök kérését tolmácsolva szeretném elmondani, hogy az időpontok 
összehangolása miatt szeretnénk kérni a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésének 12:00 órai 
kezdését. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 
              Illyés Miklós 
            elnök-helyettes 
Kollátosz Jorgosz 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 
 


