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

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. január 25-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, Szilágyi Imre 
irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, Halmai András 
irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi 
csoportvezető, dr. Kelemen Miklós Sándor Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, T. Zuggó Tünde 
alpolgármesteri munkatárs, Oláh Eleonóra Szervezési és Informatikai Iroda munkatársa, Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Kerek András 
Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatóhelyettese, 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. Boldog Új Évet 
Kívánok! 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 1/2017. (I.25.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (I. forduló) 

2/2017., 2/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

3/2017., 3/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyására 

17/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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4./ Javaslat Beregszász város támogatásáról rendelkező 293/2016. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 
módosítására 

9/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

5./ Rákóczi Szövetség kérelme 
Sz-30/2017. 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 2017. évi költségvetési rendelete (I. 
forduló) 

2/2017., 2/2/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mészáros László: A bizottság szakterületét érintően elmondható, hogy a kulturális szervezetek ugyanolyan 
támogatási összegben részesülnek, mint tavaly. Megtalálható a költségvetés tervezetében a bizottság által a 
későbbiekben kiírandó pályázatok költségvetési sora is. A Pénzügyi Iroda munkatársai jelen vannak, várják a 
kérdéseket. Ha nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk a 2/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 2/2017. (I.25.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2017. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete (I. forduló)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

3/2017., 3/2/2017. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 3/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 3/2017. (I.25.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 3/2017. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyására 

17/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Annyi változtatást kellett volna végrehajtani a Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei szervezeti és működési szabályzatában, hogy inkább új szervezeti és működési szabályzat született. 
Az alapító okirat és a szerződés változatlan formában és tartalommal szerepel a dokumentum mellékleteként, 
csak a szervezeti és működési szabályzat változott. Kérem, szavazzunk a 17/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 4/2017. (I.25.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 17/2017. sz. – 
„Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat Beregszász város támogatásáról rendelkező 293/2016. (IX.15.) számú képviselő-testületi 
határozat módosítására 

9/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: Beregszász város azt a módosítást kérte, hogy nem az önkormányzathoz, hanem egy 
társadalmi szervezethez kerüljön a korábban megítélt támogatás. Kérem, szavazzunk a 9/2017. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 5/2017. (I.25.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 9/2017. sz. – 
„Javaslat Beregszász város támogatásáról rendelkező 293/2016. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat 
módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. január 26. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Rákóczi Szövetség kérelme 

Sz-30/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Kérem az előterjesztőt, tegyen javaslatot a támogatás összegére. 
 
Kállay Gáborné: 100.000 forint támogatási összeg megjelölését javaslom. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-30/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 100.000 forint 
támogatási összeg megjelölésével. A költségvetés még nem került elfogadásra, ezért a bizottság Polgármester 
urat kéri fel arra, hogy a költségvetés tervezése során tegyen javaslatot a támogatás fedezetének biztosítására. A 
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költségvetés tárgyalásakor nem hangzott el, de természetesen a „Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 
feladatok” költségvetési sor ugyanúgy megjelenik majd a költségvetésben, mint tavaly, így valószínűleg ennek a 
sornak a terhére történik majd a 100.000 forint támogatás kifizetése. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 6/2017. (I.25.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Rákóczi Szövetség részére 100.000 Ft támogatást nyújt a Sz-30/2017. számú előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező kérelemben meghatározott Beiskolázási Program támogatása céljára.  
Határidő: 2017. január 25. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezése során tegyen javaslatot a támogatás 
fedezetének biztosítására. 
Határidő: 2017. évi költségvetés tárgyalása, elfogadása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: 2017. évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 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 
 
 
 


