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

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. augusztus 31-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, 
Nikodém Lajos tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos aljegyző, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Dr. Világos István 
Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Gyócsi Ádám. 
 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság 
tagjait, Alpolgármester asszonyt, Aljegyző urat, a Hivatal részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság 
4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A kiküldött meghívóban 5 napirendi pont szerepel. Kérdés, 
észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 57/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási 
szerződésben foglaltak módosítására 
 165/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok) 

162/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
3./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz 

166/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ Javaslat Lázár Ervin szobor felállításához kapcsolódó, az NKA Képzőművészet Kollégiuma által kiírt pályázat 
benyújtására 

167/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 



2 

 

5./ Javaslat „A 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális 
tevékenységek támogatása” beszámolóinak elfogadására 

Sz-367/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS: 
 
Mészáros László: Remekül sikerült a nyár egyik nagy kulturális eseménye Ferencvárosban, a Bakáts Feszt - 
Ferencvárosi Kulturális Fesztivál, amit köszönünk mindenkinek, az ötletgazdának és minden megvalósítónak. A 
teltházakból úgy tűnt, hogy a ferencvárosiak és az ide látogatók is örömmel vették a rendezvényt. Reméljük 
jövőre is folytatódik majd a Bakáts Feszt - Ferencvárosi Kulturális Fesztivál.  
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási 
szerződésben foglaltak módosítására 
 165/2016. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Mészáros László: A Képviselő-testület már megszavazta a szerződéskötést, ám a szerződés felülvizsgálatra 
került, és kisebb módosítások történtek benne. A szerződés mellékletében szerepelnek azok a feladatok és 
vállalások, amiket a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. vállal Ferencváros, illetve az Önkormányzat felé. A holnapi 
napon a Képviselő-testület dönt majd az előterjesztésről. Kérem, szavazzunk a 165/2016. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 58/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 165/2016. sz. 
– „Javaslat a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási 
szerződésben foglaltak módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. szeptember 01. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására 
(alapítványok) 

162/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Az Orkesztika Alapítvány 300.000 forinttal számolt el a tavalyi év vonatkozásában. Kérem, 
szavazzunk a 162/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 59/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 162/2016. sz. 
– „Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. szeptember 01. 
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Felelős: Mészáros László elnök 
 (4 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz 

166/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány kért támogatást. Kérem az előterjesztőt, 
tegyen javaslatot a támogatási összegre. 
 
Kállay Gáborné: A kért, 50.000 forintos támogatási összeg megajánlását javasolom. 
 
Illyés Miklós: Olvastam az alapítvány felajánlását, miszerint előadást tartana a lóvasút történetéről. Javaslom, 
hogy ezt építsük be a Helytörténeti Gyűjteménybe. Gönczi Ambrus biztosan szívesen fogadja, ha beépíthet a 
programjába egy ilyen előadást. 
 
Kállay Gáborné: Nem tudom, hogy Gönczi Ambrus mennyire fogadja szívesen, mert szerintem többet tud a 
lóvasútról, mint azok, akik ezt a kérelmet benyújtották. 
 
Mészáros László: Az Idősügyi Programok közé beilleszthető lehet az előadás. Kérem, szavazzunk a 166/2016. 
sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 50.000 forint támogatási összeg megjelölésével, mely a 3146. számú 
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi feladatok költségvetési sort terheli. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 60/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 166/2016. sz. 
– „Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz” című – előterjesztés A 
határozati javaslatát, azzal a kiegészítéssel, hogy 50.000 forint támogatási összeg kerüljön megjelölésre. 
Határidő: 2016. szeptember 01. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat Lázár Ervin szobor felállításához kapcsolódó, az NKA Képzőművészet Kollégiuma által kiírt 
pályázat benyújtására 

167/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Korábban találkoztunk már ezzel a témával. Három pályamű van, melyekből a Nemzeti 
Kulturális Alap választja majd ki a megfelelőt. Körülbelül 10 millió forint a szobor felállításának összköltsége, 
ebből 7 millió forintra pályáznánk és 3 millió forint az önrész, ami a 3223. számú pályázati előkészítés 
költségvetési soron áll rendelkezésre. Kérem, szavazzunk a 167/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 61/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 167/2016. sz. 
– „Javaslat Lázár Ervin szobor felállításához kapcsolódó, az NKA Képzőművészet Kollégiuma által kiírt pályázat 
benyújtására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. szeptember 01. 
Felelős: Mészáros László elnök 
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(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat „A 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális 
tevékenységek támogatása” beszámolóinak elfogadására 

Sz-367/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület, Illés Klára magánszemély és a Ráday Soho 
Kulturális Egyesület számolt el. A bizottság hatásköre a szervezetek és a magánszemély beszámolóinak 
elfogadása. Kérem, szavazzunk az Sz-367/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 62/2016. (VIII.31.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/5/2015. (V.20.) számú határozata alapján kulturális 
tevékenységek 2015. évi pályázati támogatásában részesített, alábbi szervezet és magánszemély beszámolóját. 

 

egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2015. évi 
támogatási 

összeg 
(Ft) 

Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület Kulturális programok a Belső Ferencvárosban 600.000,- Ft 

Illés Klára 
Ferencváros közművelődéstörténete - helytörténeti 
kiadvány megírása 150.000,- Ft 

Határidő: 2016. augusztus 31.  
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/5/2015. (V.20.) számú, valamint a KEN 73/2015. (X.14.) számú 
határozata alapján kulturális tevékenységek 2015. évi pályázati támogatásában részesített alábbi szervezet 
beszámolóját. 

 

egyéb szervezetek 

2015. évi 
támogatási 

összeg 
(Ft) 

Ráday Soho Kulturális Egyesület Ráday utca kulturális fesztiválja 950.000,- 
Határidő: 2016. augusztus 31.  
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 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 


