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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-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 Jenő aljegyző, Dr. Hosszú Károly aljegyző, Nyeste-Szabó 
Marianna irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Pásztor Miklós mb. irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-
helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, Koór Henrietta csoportvezető, 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 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 69/2016. (X.12.) sz. 

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

174/3-4/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok) 

195/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
3./ Ráday Soho Kulturális Egyesület támogatási kérelme 

Sz-445/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

4./ Javaslat a 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális 
tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására  

Sz-447/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 



2 

 

5./ Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete támogatási kérelme 
Sz-446/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
6./ A Kaníziuszi Szent Péter Templom módosítási kérelme 

Sz-448/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló) 

174/3-4/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: A költségvetés módosításának tárgyalásakor kultúrával kapcsolatos elemeket szoktuk 
kiemelni, ahogy most is. Örvendetes, hogy vissza nem térítendő támogatást fordíthatunk közművelődési 
tevékenységre, melyet önrésszel egészítünk ki, így a Ferencvárosi Művelődési Központ műszaki, és technikai 
eszközállományára, berendezési tárgyaira közel 7 millió forintot költhet a Ferencvárosi Művelődési Központ. A 
„Tompa utcai felkelők” emlékére, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából állítandó 
emlékmű felállítása is szerepel a költségvetés módosításban. Kérem, szavazzunk a 174/3/2016. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 70/2016. (X.12.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 174/3/2016. 
sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. október 13. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására 
(alapítványok) 

195/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Bakelit Multi Art Center Alapítvány és az Írott Szó Alapítvány számolt el teljes összeggel. 
Kérem, szavazzunk a 195/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 71/2016. (X.12.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 195/2016. sz. 
– „Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek 2015. évi beszámolóinak elfogadására (alapítványok)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. október 13. 
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Felelős: Mészáros László elnök 
 (5 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Ráday Soho Kulturális Egyesület támogatási kérelme 

Sz-445/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Ráday Soho Kulturális Egyesület 700.000 forint támogatást kér a bizottságtól a „Ráday 
Feszt” programsorozatra, mely szintén az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódóan 
kerül megrendezésre.  
 
Kállay Gáborné: A Ráday Soho Kulturális Egyesület a „Kulturális tevékenység támogatása” pályázaton nyert 
700.000 forintot a Múzeumok Éjszakájára, melynek felhasználására nem kötött szerződést az Önkormányzattal. 
Ez az összeg rendelkezésre áll, és az Egyesület kéri az 1956-os programjai lebonyolításához. Kérem, hogy a 
maximális 700.000 forinttal támogassák a Ráday Soho Kulturális Egyesületet. 
 
Mészáros László: Az összeg rendelkezésre áll a 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása” 
költségvetési soron. Kérem, szavazzunk az Sz-445/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 700.000 
forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 72/2016. (X.12.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  
1./ úgy dönt, hogy a Ráday Soho Kulturális Egyesület részére 700.000 Ft támogatást nyújt a „Ráday Feszt” 
szervezési és PR költségeinek támogatása céljából a 2016. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális 
tevékenység támogatása” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. október 12. 
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./ Javaslat a 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális 
tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására  

Sz-447/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elszámolását olvashatjuk az 
előterjesztésben, akik 300.000 forint támogatást kaptak és 134.620 forinttal számoltak el. A fennmaradó összeget 
már visszafizette a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Kérem, szavazzunk az Sz-447/2016. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 73/2016. (X.12.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 
49/2015. (V.20.) számú határozata alapján támogatásban részesített, alábbi szervezet beszámolóját. 
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egyéb szervezetek, magánszemélyek 

2015. évi 
támogatási 

összeg 
(Ft) 

1. Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  134 620 Ft 
Határidő: 2016.október 12. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete támogatási kérelme 

Sz-446/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A „Magyar Festészet Napja – fesztivál a Ráday utcában” programsorozat megrendezéséhez 
kér támogatást az Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesület, 600.000 forint értékben. 
 
Kállay Gáborné: Szeretném, ha a maximális 600.000 forint támogatást szavazná meg az Art9 Ferencvárosi 
Képzőművészek Egyesület javára a bizottság. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-446/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 600.000 
forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 74/2016. (X.12.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  
1./ úgy dönt, hogy az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete részére 600.000 Ft támogatást nyújt a 
„Magyar Festészet Napja – fesztivál a Ráday utcában” programsorozat költségeinek támogatása céljából a 2016. 
évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. október 12. 
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.) 
 
6./ A Kaníziuszi Szent Péter Templom módosítási kérelme 

Sz-448/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Dr. Székely János püspök úr kérelemmel fordult az Önkormányzathoz arra vonatkozóan, hogy 
„A Gát nem akadály” című pályázatra elnyert 600.000 forint felhasználását módosítsuk. 
 
Nikodém Lajos: Nem tudom mindenki tisztában van e a cursillos és az alphacursillos közötti különbséggel, ezért 
mondok erről néhány szót. A cursillos a ’40-es évek végén Spanyolországból indult katolikus lelkiségi mozgalom, 
ami csütörtök este kezdődik két csoporttal – külön férfi, és külön női. Általában a plébánián, vagy lelki gyakorlatos 
házban tartják. Előadások, különböző szentekről elnevezett asztalközösségek, megosztás, közös étkezés 
történik. Ez egy nagyon kellemes és jó hétvége, mely vasárnap délután közös misével záródik, ahol a 
családtagok, vendégek is részt vehetnek, együtt van az egész társaság. A cursillos-on általában olyanok vesznek 
részt, akiknek már van valamiféle fogalmuk a hitről, jártasabbak a hitbéli dolgokban. Nem kötelező, hogy 
katolikus legyen a résztvevő, lehet református, evangélikus is, de általában katolikusok jönnek. A cursillos 
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vezetője Dr. Székely János püspök úr, aki néhány évvel ezelőtt az Örökimádás Oltáriszentség Templom 
igazgatója volt. Ő javasolta, hogy az alphacursillos-ra tegyük át a pénz egy részét.  
Az alphacursillos azokról az emberekről szól, akik semmit, vagy csak nagyon keveset tudnak a hitről. Hallottak 
valamit harangozni, és hallották már, hogy van olyan, hogy Isten, Jézus, de templomba nem járnak, nem 
tartoznak közösséghez. Azért nevezik alphacursillos-nak, mert a kezdetektől vezeti be a hitbéli dolgokba az 
embert. Több régi cursillos-os munkatársról hallottam, hogy az alphacursillos-ban dolgozik. Nagyon fontos 
elindítani a hitéletet. 
 
Mészáros László: A megítélt 600.000 forintból 200.000 forintot kíván az elmondottak szerinti alphacursillos-ra 
fordítani az egyházközség. Kérem, szavazzunk az Sz-448/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 75/2016. (X.12.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 
úgy dönt, hogy hozzájárul a KEN 36/2016. (V.18.) számú határozattal támogatott Kaníziuszi Szent Péter templom 
„A Gát nem akadály” című pályázati programjának az Sz-448/2016. számú előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti módosításához. 
Határidő: 2016. október 12. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (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 
 
 


