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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. szeptember 14-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 tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos aljegyző, Dr. Hosszú Károly aljegyző, Apollónia Aranka 
irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Halmai András irodavezető-
helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Világos István Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, T. Zuggó 
Tünde alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Kerek András Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatóhelyettese, Dr. Gál Csaba FEV IX. Ferencvárosi 
Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 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 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, vegyük le napirendről a 179/2016. számú –
„Javaslat kitüntetés adományozására” című – előterjesztést, mert nem készült el, így nem tudja tárgyalni a 
bizottság. A holnapi napon a Képviselő-testület dönt majd az előterjesztésben foglaltakról. Kérem, szavazzunk a 
módosított napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 63/2016. (IX.14.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló) 

174/2016., 174/2/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) rendelet 
módosítása 

175/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten „Haller Terv” pályázat 

177/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-
vezérigazgatója 

 
4./ Beregszász testvérváros támogatási kérelme 

173/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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5./ Magánszemély támogatásának elszámolása 
Sz-392/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. 
forduló) 

174/2016., 174/2/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mészáros László: 2 millió forint elkülönítését javasolja az előterjesztő a Kulturális Koncepció felméréséhez, 
kutatásához, ezért megkérem Alpolgármester asszonyt, mondja el, hogyan áll a koncepció, és milyen kutatásról 
van szó. 
 
Kállay Gáborné: Azt bizonyára mindenki tudja, hogy Kulturális Koncepció készül, és ha minden igaz, 
decemberben a Képviselő-testület elé kerül majd. Együttműködés indult a Budapesti Corvinus Egyetemmel, 
melynek tanárai és diákjai átfogó kulturális felmérést készítenek Ferencvárosról. Egy széleskörű felmérés készül 
Ferencváros mind a 4 területét érintően, valamennyi korosztályára kiterjedően, ami megpróbálja felmérni, hogy 
milyen kulturális igények jelentkeznek a Kerületben. Ehhez a munkához kérjük az említett összeget. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 174/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 64/2016. (IX.14.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 174/2016. sz. 
– „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) rendelet 
módosítása 

175/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: Az ’56-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó, abban részt vett, illetve 
hagyományainak ápolásában, ismeretterjesztésében közreműködő személyek részére adományozható 
kitüntetésről szól az előterjesztés.  
 
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy ne „Ferencváros 1956-os Díja” legyen a díj elnevezése, hanem „Ferencváros 
’56 Díj”. Véleményem szerint az eredeti cím nem annyira szerencsés. 
 
Mészáros László: Lehet, hogy még ennél is tudunk jobbat, ha nem haragszik meg Alpolgármester asszony, de 
ez egy későbbi módosítás lesz. A 60. évforduló miatt sürgős az elnevezés. Amennyiben hirtelenjében van 
valakinek jó ötlete, meghallgatjuk. Úgy látom, nincs. Kérem, szavazzunk a 175/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról az elhangzott módosítással. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KEN 65/2016. (IX.14.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 175/2016. sz. 
– „A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) rendelet 
módosítása” című – előterjesztést, azzal a módosítással, hogy a díj elnevezése „Ferencváros ’56 Díj” legyen. 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten „Haller Terv” pályázat 

177/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-
vezérigazgatója 
 

Mészáros László: Valamennyi bizottság tárgyalja az előterjesztést, bár a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottság feladatkörét illetően kevés kapcsolódási pont van. Az Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a pályázat tulajdonképpen csupán a házak külső 
megújítását tartalmazza. Kérem, mondjon pár szót Alpolgármester asszony azzal összefüggésben, milyen tervek 
vannak a lakásbelsők megújítására. 
 
Kállay Gáborné: A pályázatban is olvasható, hogy 4 ház külső-belső tatarozása, tetőfelújítása, körfolyosó 
javítása készülne el a pályázat keretében, emellett a lakásokat érintő változás gyakorlatilag a nyílászárók cseréje 
lenne. Ez egy lehetőség, amivel mindenféleképpen szeretett volna élni az Önkormányzat, mert nagyon jó 
alkalom. Arról, hogy ezt követően milyen konstrukcióban történik majd meg a lakások további felújítása, arról 
majd a lakók bevonásával, esetleg a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” Program kiterjesztésével 
gondolkodhatunk. Ez egy nagyon jó lehetőség, akár a jövőre nézve is. Soft részt is tartalmaz a projekt, ami 1/3-a 
a 2 milliárd forintos maximálisan megpályázható összegnek. Ez szintén egy nagyon jó lehetőség. Közterületi 
funkciója is van a pályázatnak, aminek köszönhetően a H52, és a Haller Park is bevonásra került, ezzel is 
pályázik az Önkormányzat. Reméljük, hogy nyerünk. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 177/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 66/2016. (IX.14.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 177/2016. sz. 
– „VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, 
társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten „Haller Terv” pályázat” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Beregszász testvérváros támogatási kérelme 

173/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: Egy tábor területén szeretnének faházakat építeni a kérelmezők, ahol reményeink és a 
megbeszéltek szerint ferencvárosi gyerekek is táborozhatnak majd. Ehhez kérik a támogatást, aminek összege 
10 millió forint. Kérem, szavazzunk a 173/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KEN 67/2016. (IX.14.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 173/2016. sz. 
– „Beregszász testvérváros támogatási kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Magánszemély támogatásának elszámolása 

Sz-392/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: T. E. és K. J. sajnos végül nem jutott el Olaszországba. A 235.294 forint támogatásból 78.017 
forint összeggel tudtak elszámolni. A maradék visszafizetése kapcsán Polgármester úr dönt majd. Kérem, 
szavazzunk az Sz-392/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 68/2016. (IX.14.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  
1./ úgy dönt, hogy a KEN 25/2016. (IV. 27.) számú, valamint a KEN 39/2016. (V. 18.) számú határozatokkal 
bruttó 235.294,-Ft támogatásban részesített T. E. és K. J. beszámolóját 78.017,-Ft összegben elfogadja. 
Határidő: 2016. szeptember 14. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a fel nem használt támogatási összeg 
visszafizetése érdekében.  
Határidő: 2016. október 14. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mészáros László: Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 
          Mészáros László 
                    elnök 
Kollátosz Jorgosz 
bizottsági tag 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 
 
 


