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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. június 29-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 tagok. 
 
Hivatal részéről: Kállay Gáborné alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, dr. Kelemen Miklós Sándor 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, dr. Világos István 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. 
 
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 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 51/2016. (VI.29.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok) 

149/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
2./ Javaslat az 56’-os emlékév keretében”Büszkeségpontok” felállítására 
 155 /2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ Javaslat a 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális 
tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására 

Sz-325/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközség támogatási kérelme 

Sz-331/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
5./ Javaslat a KEN 36/2016. (V.18.) számú határozatának módosítására 

Sz-326/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására 
(alapítványok) 

149/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A tavalyi pályázathoz tartozó beszámolók olvashatók az előterjesztésben. A Garabonciás 
Alapítvány és a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány számolt el. Kérem, szavazzunk a 149/2016. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 52/2016. (VI.29.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 149/2016. sz. 
– „Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat az 56’-os emlékév keretében”Büszkeségpontok” felállítására 
 155/2016. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Kállay Gáborné: Hozzájáruló nyilatkozatot kell adnunk, hogy a szervezet pályázhasson a „Büszkeségpontok” 
kialakítására. Amennyiben megnyerik a pályázatot – amire úgy gondolom, nagy esélyük van -, a Bakáts téren, a 
Ferenc téren és a Markusovszky téren kerülnek majd kialakításra a „Büszkeségpontok”, melyek – ahogy az 
előterjesztésben is olvasható - a járólapokban lesznek elhelyezve. Ezeken a tereken hantolták el az 1956-ban 
elesett forradalmárokat, majd 1957-ben feltárták a sírokat és a Farkasréti temetőbe, jeltelen sírokba helyezték a 
hősöket. Valamennyi helyszínről maradtak fent fotók, ezek  kerülnek majd elhelyezésre a „Büszkeségpontokban”. 
Nagyon szép megemlékezés ez az ’56-os forradalmárokról, ezért kérem, hogy támogassák az előterjesztést.  
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 155/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatairól. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 53/2016. (VI.29.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2016. sz. 
– „Javaslat az 56’-os emlékév keretében”Büszkeségpontok” felállítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat a 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális 
tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására 

Sz-325/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt 
Plébánia, a Budapesti Kamaraopera Nonprofit Kft., az Erlin Galéria Alkotó és Előadó-művészeti Nonprofit Kft., és 
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egy magánszemély, Füzes Gergely elszámolása szerepel az előterjesztésben. Mindannyian elszámoltak a teljes 
támogatási összeggel.  Kérem, szavazzunk az Sz-325/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 54/2016. (VI.29.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/3/2015. (V.20.) számú határozata alapján civil szervezetek 2015. 
évi pályázati támogatásában részesített, alábbi civil szervezet beszámolóját. 

 

Szervezet 
2015. évi 

támogatási 
összeg (Ft) 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
„Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
Ferencvárosi Szervezetének Támogatása” 

100.000,- Ft 

Határidő: 2016. június 29. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/1/2015. (V.20.) számú határozata alapján egyházi jogi 
személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázati támogatásában részesített, alábbi 
egyházi jogi személy és egyházi szervezet beszámolóját. 

  

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 
2015. évi 

támogatási 
összeg (Ft) 

  

Budapest-Külsőferencvárosi Szent 
Kereszt Plébánia 

”Nyári tábor Balinka 2015”, „Karácsonyi csomagok 
2015”, „Kézműves foglalkozások”, „Játékos hittan 

2015” 
600.000,- Ft 

Határidő: 2016. június 29. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/5/2015. (V.20.) számú határozata alapján kulturális 
tevékenységek 2015. évi pályázati támogatásában részesített, alábbi szervezetek és magánszemély 
beszámolóját. 

 

egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2015. évi 
támogatási 

összeg 
(Ft) 

Budapesti Kamaraopera Nonprofit Kft. 
Ifjúsági kisopera előadások és karácsonyi 
hangverseny a Szent István Közgazdasági 
Szakközépiskolában 870.000,- Ft 

Erlin Galéria Alkotó és Előadó-művészeti 
Nonprofit Kft. 

Erlin Galéria kiállítási programja 2015.04.01 – 
2016.04.15 500.000,- Ft 

Füzes Gergely A kép eredete 200.000,- Ft 
Határidő: 2016. június 29. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközség támogatási kérelme 
Sz-331/2016. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Nagyvárad téri Református Egyházközség kér támogatást a gyülekezet orgonájának 
felújítására. Kérem Alpolgármester asszonyt, tegyen javaslatot a támogatási összegre. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy 2.000.000 forinttal támogassuk az egyházközséget. Ez az összeg szerepel a 
kérelemben, amit Zila Péter lelkipásztor nyújtott be.  
 
Mészáros László: A támogatás kifizetése a 3923. számú „Egyházak egyedi támogatása” költségvetési sor 
terhére történik. Kérem, szavazzunk az Sz-331/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 2.000.000 forint 
támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 55/2016. (VI.29.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközség részére 2.000.000 Ft támogatást nyújt az 
egyházközség orgonájának felújítási költségeinek támogatása céljából a 2016. évi költségvetés 3923. számú 
„Egyházak egyedi támogatása” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. június 29. 
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 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat a KEN 36/2016. (V.18.) számú határozatának módosítására 

Sz-326/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Két korábbi határozatunk módosításáról szól az előterjesztés. Az idei évi pályázatunk során 
két szervezet esetében névelírás történt, ezt módosítanánk korábbi határozatunkban. Kérem, szavazzunk az Sz-
326/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 56/2016. (VI.29.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 
az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosítja a KEN 36/2016. (V.18.) számú határozatának 3. pontjában 
szereplő táblázat 2., valamint 8. sorát: 

 
Pályázó 2016. évi pályázati program 

2016. évi 
támogatási összeg 

(Ft) 

2. 
Budapesti Macskatartók 
Országos Egyesülete 

Macska és állatbarátságok terjesztése a gyermekek, 
fiatalok és időskorúak között 150.000,-Ft 

8. 
Mozgássérültek Budapesti 
Egyesülete Mozgássérültek IX. Kerületi Programja 100.000,-Ft  
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Határidő: 2016. június 29. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt. Az ülést bezárom.  
 

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


