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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. április 27-én  
12.00 órakor megtartott rendes 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, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-
helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda 
munkatársa, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Kerek András Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatóhelyettes, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, 
Gyurákovics Andrea, Intzoglu István képviselők, 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 20/2016. (IV.27.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme 
 81/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme 

Sz-192/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
3./ Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Hallgatói Önkormányzat támogatási kérelme 

Sz-191/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánia támogatási kérelme 

Sz-189/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
5./ Magánszemélyek támogatási kérelme 

Sz-199/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme 
 81/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Mészáros László: A Képviselő-testület hatásköre a döntés, a bizottság előzetesen véleményezi az 
előterjesztést. Három pontból álló határozati javaslat szerepel az előterjesztésben. Az első pontban a 3423. 
számú „testvérvárosi kapcsolatok” költségvetési sor terhére 360.700 forinttal, a másodikban pedig a 3146. számú 
„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére 200.000 forinttal támogatnánk a 
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítványt. Kérem, javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek az 
előterjesztést. Kérem, szavazzunk a 81/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 21/2016. (IV.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 81/2016. sz. – 
„A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. április 28. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme 

Sz-192/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére 
150.000 forint támogatást nyújtunk a Vajdasági Szabadegyetem rendezvényeire, a Vajdasági Ifjúsági Fórum 
részére. Kérem, szavazzunk az Sz-192/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 22/2016. (IV.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  
1./ úgy dönt, hogy támogatja a Vajdasági Ifjúsági Fórum által szervezett Vajdasági Szabadegyetem 
rendezvényeit bruttó 150.000,- Ft összegben, a 2016. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és 
Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére. 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges intézkedés megtételéről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Hallgatói Önkormányzat támogatási 
kérelme 

Sz-191/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Kérem az előterjesztőt, hogy tegyen javaslatot a támogatási összegre. 
 
Kállay Gáborné: 100.000 forint támogatási összegre tennék javaslatot.  
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Mészáros László: A „Kárpát medencei protestáns találkozó” költségeire adnánk a megjelölt összeget a 
Református Egyetem részére, a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor 
terhére. Kérem, szavazzunk az Sz-191/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 100.000 forint 
támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 23/2016. (IV.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara részére 100.000 Ft támogatást nyújt a „Kárpát 
medencei protestáns találkozó” költségeinek támogatása céljából a 2016. évi költségvetés 3146. számú 
„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánia támogatási kérelme 

Sz-189/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Kérem az előterjesztőt, ismét tegyen javaslatot a támogatási összegre. 
 
Kállay Gáborné: Szeretném kérni, hogy az előterjesztésben megjelölt teljes összeggel támogassuk a Szent 
Kereszt Plébániát. 
 
Mészáros László: A teljes összeg bruttó 545.000 forint a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi 
feladatok” költségvetési sor terhére. Kérem, szavazzunk az Sz-189/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról, 545.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 24/2016. (IV.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánia részére 545.000 Ft támogatást nyújt a Sz-189/2016. 
számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvények megrendezése céljára a 
2016. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Magánszemélyek támogatási kérelme 

Sz-199/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Szeretném jelezni, hogy a 4. bekezdésben van egy elírás. A költségvetési sort az odaítélt bruttó 
összeg nem 1,27%-a, hanem 127 %-a terheli. Kérem, ezt javítsák. 



4 

 

Mészáros László: Ez azt jelenti, hogy a 235.294 forintra még jön 27%? 
 
Kállay Gáborné: Igen. 
 
Nikodém Lajos: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy négy gyerekes anyuka is szerepel az 
előterjesztésben az egyik zongoraművésznő személyében, aki négy gyermeket nevel és emellett annyira aktívan 
dolgozik, hogy még egy külföldi utat is vállal a tanulás érdekében. Ez nagyon méltányolandó és megbecsülendő. 
 
Mészáros László: Egyszer mi is szívesen meghallgatnánk.  
 
Kállay Gáborné: T. E. valóban kiváló zongoraművész és négy gyermeke van, ezért is támogatjuk. A probléma 
az, hogy a magánszemélyek támogatása mindig külön költséget jelent. Ha 200.000 forinttal akarjuk támogatni a 
kérelmezőket, arra az összegre még sok tétel „rájön”, ezért ennyi a támogatási összeg. 
 
Mészáros László: Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapítványát már támogattuk, de ő nem ezen keresztül kért, ugye? 
Az Alapítványon keresztül is támogathattuk volna őket. Eső után köpönyeg. Magánszemélyként kérték a 
támogatást, és így is támogatandó a cél. Kérem, szavazzunk az Sz-199/2016. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 25/2016. (IV.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az Sz-199/2016. számú előterjesztés mellékletét képező kérelem alapján 235.294,- Ft összegben támogatja 
T. E., valamint K. J. a 4th International Piano Competition „Cittá di San Doná di Piave”, valamint a Grand Prize 
Virtuoso Competition Salzburg nevű kamaraversenyeken történő részvételének költségeit a 2016. évi 
költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. április 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
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. 
 
 
 
          Mészáros László 
                    elnök 
Kollátosz Jorgosz 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


