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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. március 22-én  
12.00 órakor megtartott rendes üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Mészáros László elnök, 
   Illyés Miklós, 
   Kollátosz Jorgosz, 

Nikodém Lajos tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, Szilágyi 
Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, dr. 
Kelemen Miklós Sándor, Oláh Anna Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri 
munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Hantos-Jarábik Klára Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatója, Berecz Dénes Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, 
Gyurákovics Andrea, Intzoglu István, Szilágyi Zsolt képviselők, 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. A kiküldött meghívó tíz napirendi pontot tartalmaz, melyek 
közül az utolsót zárt ülés keretében tárgyaljuk majd. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, 
szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 17/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (I. forduló) 

59/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
2./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására 

60/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
3./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére 

64/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme       

Sz-112/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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5./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi nemzetiségi önkormányzatok 
pályázati támogatása meghirdetésére 

Sz-119/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
6./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata civil szervezetek részére 2017. évi 
pályázat meghirdetésére 

Sz-122/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
7./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi egyházi jogi személyek és 
egyházi szervezetek részére pályázat meghirdetésére 

Sz-120/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi kulturális tevékenységek 
pályázatának meghirdetésére 

Sz-121/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

9./ Javaslat a 3202. „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat 2017. évi felhasználására 
Sz-116/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
10./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására 

Sz-96/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Mészáros László elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (I. forduló) 

59/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Mészáros László: Miért csak az emléktáblákra vonatkozik a rendelet? Mi történik a köztéri szobrokkal? Azokra 
külön szabályozás vonatkozik?  
 
Halmai András: Az emléktábla-állítás rendjéről szóló szabályozás azért merült fel, mert az eddigiekben egy 
korábbi bizottsági határozat szabályozta ezt, melyben kérdések merültek fel. Felvetődött, hogy kerüljön sor 
rendeletalkotásra. A köztéri szobrok esetében ilyen igény még nem merült fel, de meg fogjuk vizsgálni, hogyan 
lehet tovább lépni ebben a két forduló között. 
 
Kállay Gáborné: Úgy vélem – józan paraszti ésszel -, ritkábban keresnek meg bennünket azzal, hogy valaki 
köztéri szobrot szeretne állítani csak úgy. Gyakrabban fordul elő, hogy valaki emléktáblát szeretne elhelyezni egy 
ház falán, mert ott lakott „XY”. Az utóbbi időben ez kissé „dömpingszerűen” jelentkezett az Önkormányzatnál, 
ezért merült fel, hogy megpróbáljuk valahogyan szabályozni ezt, korlátozzuk valamilyen módon, hogy ne kerüljön 
minden házra 3-4 emléktábla, mert valaki ott lakott. 
 
Mészáros László: Nem vagyok régóta képviselő, de kerestek már meg olyan kéréssel, miszerint szobrot 
szeretnének állítani, ezért is kérdeztem rá erre. Amennyiben aktuális lesz, bizonyára ezt is orvosoljuk majd a 
jelen rendelet módosításával, vagy egy másik rendelettel. 
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Kollátosz Jorgosz: Nemzetiségi önkormányzat - akár a Ferencvárosi Önkormányzattal együttműködve is - 
kezdeményezhet emléktábla-állítást? 
 
Halmai András: Igen, bárki kezdeményezhet emléktábla-állítást, nemzetiségi önkormányzat, de magánszemély 
is. Amennyiben megvannak azok a feltételek, amiket a rendelet előír, és a Képviselő-testület jóváhagyja azt, 
akkor igen, bárki állíthat emléktáblát. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az 59/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 18/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 59/2017. sz. 
– „Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (I. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására 

60/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Működött már így, önálló intézményként a Pinceszínház, ezt követően került a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményei működése alá. A hagyományos színházi besorolásnak megfelelően volt 
régen olyan, hogy kőszínháznak nyilvánították, aminek köszönhetően normál támogatást kapott. Ez most is 
várható? Olvastam, hogy megtakarítás jelentkezhet, az Önkormányzat jól jár ezzel. Azon kívül, hogy 
pályázhatunk, és egyebek – ami az előterjesztésben is le van írva -, besorolnak bennünket valamelyik 
kategóriába? 
 
Kállay Gáborné: Igen, a színháznak így nagyobb az esélye arra, hogy az eseti támogatásúból a normatív 
támogatású kategóriába kerüljön. Erre eddig esélye se volt, ám azzal, hogy önálló intézményként pályázhat, 
esélye nyílik erre. Éves szinten 20 millió forint körüli összeget nyerhet el így pályázaton a színház, ami eddig nem 
kapta meg ezt a fajta támogatást. Természetesen emellett egyéb pályázatokon is indulhat. 
 
Szilágyi Zsolt: Milyen összegű támogatást adott eddig a Pinceszínháznak az Önkormányzat? Mennyivel tudunk 
többel gazdálkodni ezt követően? Elmondták, hogy kiemelt állami támogatásokra lehet majd pályázni, de a 
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményein keresztül eddig is tudott pályázni a Pinceszínház – például 
TAO támogatásra is -, ez mindössze más néven történt, de ezt követően a Pinceszínház megkapta azt.  
Arra már megkaptam a választ, hogy a Pinceszínház lesz a dolgozók foglalkoztatója, és mindenki közalkalmazott 
marad, ha közalkalmazott volt, aki pedig nem volt az, az is közalkalmazott lesz. Ugye jól értem? Nem az történik 
majd, hogy megszűnik a közalkalmazotti státusz és „szélnek kell ereszteni” az embereket, új szerződés, stb. 
Amennyiben önálló lesz az intézmény - gazdaságilag nem tud önállóvá válni, hiszen a Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ alá fog tartozni -, közigazgatásilag mindenképpen ki fog kerülni a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei alól. Mikor várható pontosan az átszervezés? A színházi évad végén történik majd meg? 
 
Kállay Gáborné: Amennyiben emlékeim nem csalnak, az idei évben 124 millió forint körüli összeg került 
betervezésre a Pinceszínház működésére. Ez gyakorlatilag nem változik azzal, hogy önálló intézményként 
működik a színház. Az, hogy a nem közalkalmazotti státuszban – megbízási szerződéssel – ott dolgozó emberek 
átkerülnek közalkalmazotti munkaviszonyba, akkor is megtörténne, ha a Pinceszínház átszervezése nem történik 
meg, és nem válik külön intézménnyé. Ilyen vonatkozásban nem jelent nagyobb költséget a Pinceszínház 
fenntartása az Önkormányzat számára. Annyi történik, hogy lesz egy külön intézmény, melynek ugyanúgy a 
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ fogja intézni a pénzügyeit, ahogyan a Ferencvárosi Művelődési 
Központét. Úgy fog működni a Pinceszínház, mint a Ferencvárosi Művelődési Központ, azzal a különbséggel, 
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hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ közművelődési intézmény, a Pinceszínház pedig egy színház. 
Alapvetően abból adódóan voltak problémák, hogy egy közművelődési intézménybe volt betagozódva egy 
színház, ami egészen más szemléletet, működést igényel. Emiatt jelentkezett rengeteg probléma, mert a 
rendszer nagyon nehézkesen működött. Bármi probléma adódott a Pinceszínházban, azt először a Ferencvárosi 
Művelődési Központ és Intézményeivel kellett egyeztetni, majd a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 
Központtal, majd újra visszakerült az ügy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeihez, és mire 
visszakerült a Pinceszínházba, előfordult, hogy már okafogyottá vált. Nehézkesen működött az egész rendszer. 
Ami támogatásról az előterjesztés is szól, az a bizonyos besorolás alapján történő támogatás. Az eseti 
támogatottak köréből, az alanyi vagy normatív támogatási körbe kerülhet a színház, amire eddig hiába pályázott, 
nem tudott bekerülni. Erre akkor van esélye, ha önálló intézménnyé válik. 
 
Szilágyi Imre: Az új intézmény önálló költségvetési szervvé válik, ami gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik 
majd, ezért gazdasági feladatait a Ferencvárosi Intézmény Üzemeletetési Központ látja majd el. Önálló 
költségvetési intézmény lesz a színház. 
 
Kállay Gáborné: Elhangzott még egy kérdés az időponttal kapcsolatban. Reményeink szerint úgy történik majd 
az átszervezés, hogy a következő évadot már önálló intézményként tudja kezdeni a Pinceszínház. Úgy 
tervezzük, hogy augusztusra, a következő évad előkészületeinek megkezdése idejére már le tudjuk „futtatni” a 
folyamatot, már amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hiszen ez jelenleg csak egy elvi döntés, a végső 
döntés a miniszteri döntés után következik majd. 
 
Mészáros László: A határozati javaslat maga az előkészítő munkálatok lefolytatásának felhatalmazásáról szól, 
illetve arról, hogy történjen meg az egyeztetést az illetékes Miniszterrel. Ezt követően maga a konkrét javaslat 
visszakerül a bizottság, illetve a Képviselő-testület elé. Kérem, szavazzunk a 60/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 19/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 60/2017. sz. – 
„Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére 

64/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Hazai György, Helyey László és Dr. Springer Ferenc emléktábla engedélyezéséről döntünk 
ebben a napirendben. Ahogy ez már szokás, Gönczi Ambrus tett javaslatot a táblák szövegére. A 3146. 
Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok költségvetési sor terhére, a hatáskör eseti elvonásával dönt majd a 
Képviselő-testület. Kérem, szavazzunk a 64/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 20/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/2017. sz. – 
„Javaslat emléktáblák engedélyezésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. március 23. 
Felelős: Mészáros László elnök 
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 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Vajdasági Ifjúsági Fórum támogatási kérelme       

Sz-112/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A Vajdasági Szabadegyetem megrendezéséhez kér támogatást a Vajdasági Ifjúsági Fórum. A 
tavalyi évben 150.000 forinttal támogattuk őket. Kérem az előterjesztőt, tegyen javaslatot az idei évi támogatás 
összegére. 
 
Kállay Gáborné: Kérem, hogy ugyanezzel az összeggel támogassuk a Vajdasági Szabadegyetem működését, 
mint a tavalyi évben. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-112/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, bruttó 
150.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 21/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  
1./ úgy dönt, hogy támogatja a Vajdasági Ifjúsági Fórum által szervezett Vajdasági Szabadegyetem 
rendezvényeit bruttó 150.000- Ft összegben, a 2017. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és 
Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére. 
Határidő: 2017. március 22. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges intézkedés megtételéről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi nemzetiségi 
önkormányzatok pályázati támogatása meghirdetésére 

Sz-119/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Az elfogadott Kulturális Koncepcióra történő hivatkozás már megjelenik az előterjesztésben, 
illetve az idei aktualitást adja Ferencváros 225 éves évfordulója, ami szintén megjelenik a pályázatban. Előnyt 
élveznek, akik ehhez kapcsolódóan nyújtanak be pályázatot. 2018. március 31-ig lesz lehetőség az összeg 
felhasználására, és 2017. április 19. a beadási határidő. Azt javaslom, hogy a javaslattevő bizottság 4. tagja 
Kollátosz Jorgosz legyen. Kérem, szavazzunk az Sz-119/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az 
elhangzott kiegészítéssel. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 22/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ a helyi nemzetiségi önkormányzatok programjainak 2017. évi támogatására szolgáló, Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3989. számú sorában elkülönített 6.000.000.- Ft, azaz hatmillió forint 
keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
Határidő: 2017. március 22. 
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Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja az Sz-119/2017. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 
formanyomtatványt, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2017. március 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ a pályázatok Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a 
beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a 
bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
1. Kállay Gáborné alpolgármester, 
2. Mészáros László, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke, 
3. Oláh Anna, Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője,  
4. Kollátosz Jorgosz (Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő) 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2017. március 22. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata civil szervezetek részére 2017. évi 
pályázat meghirdetésére 

Sz-122/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: 4 millió forint szerepel az előterjesztésben. Szintén megjelenik a Kulturális Koncepció, a 
József Attila-kultusz, és Ferencváros 225 éves évfordulójához kapcsolódóan előnyt élveznek a pályázók. 
Ugyanaz a beadási határidő, mint az előző esetben, és a felhasználási időszak is 2018. március 31-ig tart. 
Javaslom, hogy Illyés Miklós legyen a javaslattevő bizottság 4. tagja. Kérem, szavazzunk az Sz-122/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 23/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3922. számú sorában elkülönített keretösszeg terhére 4.000.000.- Ft, azaz 
négymillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
Határidő: 2017. március 22. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja az Sz-122/2017. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 
formanyomtatványt és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2017. március 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
3./ a pályázatok Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő - alapítványi pályázatok esetén a 
Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság 
előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő 
bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
1. Kállay Gáborné alpolgármester,  
2. Mészáros László, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke, 
3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője,  
4. Illyés Miklós (Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő) 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2017. március 22. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi egyházi jogi személyek 
és egyházi szervezetek részére pályázat meghirdetésére 

Sz-120/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Ugyanazok a paraméterek szerepelnek az előterjesztésben, mint az előző két pályázatban. 
Tekintettel arra, hogy 2017. április 19. a beadási határidő, ami a Húsvétot követő szerda, az egyházakra és az 
egyházi ünnepre való tekintettel kérem, hogy 2 nappal, 2017. április 21-re toljuk a beadási határidőt, hogy Húsvét 
ünnepe közben ne kelljen ilyenekkel foglalkozniuk az egyházaknak. Így adunk még egy kis időt nekik a pályázat 
benyújtására.  
 
Kállay Gáborné: Befogadom a módosítást. 
 
Mészáros László: A javaslattevő bizottság 4. tagjaként Nikodém Lajost javaslom delegálni. Kérem, szavazzunk 
az Sz-120/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott kiegészítéssel és módosítással. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 24/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ az egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek karitatív tevékenységének 2017. évi támogatására 
szolgáló, 6/2017. (II.20.), hatályos költségvetési rendelet 3921. számú sorában elkülönített 6.000.000.- Ft, azaz 
hatmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét. 
Határidő: 2017. március 22. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja az Sz-120/2017. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást azzal, hogy a pályázat 
benyújtási határideje 2017. április 21. 12 óra legyen, valamint a kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
Határidő: 2017. március 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
3./ a pályázatok Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő - alapítványi pályázatok esetén a 
Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság 
előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő 
bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
1. Kállay Gáborné alpolgármester,  
2. Mészáros László, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke, 
3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője,  
4. Nikodém Lajos (Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő) 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2017. március 22. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2017. évi kulturális tevékenységek 
pályázatának meghirdetésére 

Sz-121/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A Költészet Napjára való tekintettel 2018. április 15-ig lehet felhasználni az összeget, ami már 
bevett gyakorlat. A Kulturális Koncepcióra való hivatkozás itt is megjelenik. Sajó Ákost javaslom a javaslattevő 
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bizottság 4. tagjaként delegálni. Kérem, szavazzunk az Sz-121/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az 
elhangzott kiegészítéssel. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 25/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú sorában elkülönített keretösszeg terhére 12.000.000.- Ft, azaz 
tizenkettőmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján oszt szét a kulturális tevékenységek 2017. évi 
támogatására. 
Határidő: 2017. március 22. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja az Sz-121/2017. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó 
formanyomtatványt, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2017. március 24. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
3./ a pályázatok Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő - alapítványi pályázatok esetén a 
Képviselő-testület - elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság 
előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő 
bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja: 
1. Kállay Gáborné alpolgármester,  
2. Mészáros László, Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke, 
3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője,  
4. Sajó Ákos (Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő) 
A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2017. március 22. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
9./ Javaslat a 3202. „Roma Koncepció” költségvetési előirányzat 2017. évi felhasználására 

Sz-116/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Nem történt változás a tavalyi évhez képest. A megszokott, általános célok jelennek meg a 
roma mediátorok megbízása mellett, így lehetőség nyílik az összegek különböző célú felhasználására. 
Amennyiben változtatásra van szükség – amire volt is példa – most is van lehetőség a sorok közötti 
átcsoportosításra. Kérem, szavazzunk az Sz-116/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 26/2017. (III.22.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési 
előirányzatának 2017. évi felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

sorszám Támogatandó célok, 
programok 

Keretösszeg a 
program 

megvalósítására 
(bruttó) 

1. Roma mediátorok megbízása 2.400.000,- Ft 

2. Képzések, megvalósítása, támogatása, tehetséggondozás támogatása 1.500.000,- Ft 
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3. Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület működési 
támogatása 

1.200.000,- Ft 

4. Sport és szabadidős programok megvalósításának támogatása 1.500.000,- Ft 

5. Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok támogatása 500.000,- Ft 

6. Hagyományőrzés, kulturális rendezvények támogatása 2.800.000,- Ft 

7. Tartalék 100.000,- Ft 

 Összesen: 10.000.000,- Ft 

Határidő: 2017. március 22.  
Felelős:  Mészáros László elnök 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 3202. számú költségvetési előirányzat terhére az 1. pontban meghatározott 
célok és programok megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről, valamint a szükséges 
szerződések megkötéséről gondoskodni szíveskedjen.  
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Az 10. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 27/2017. (III.22.) sz. határozat a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Mészáros László: Zárt ülést rendelek el. A nyílt ülést bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
          Mészáros László 
                   elnök 
Kollátosz Jorgosz 
bizottsági tag 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


