
1 

 

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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. április 19-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, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. 
Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, dr. Böjte Bernadett, dr. Riskó György Jogi és Pályázati Iroda 
munkatársa, 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, 
Zubek Adrienn Stúdió K Színház ügyvezető-igazgatója, Balázs Anna Stúdió K Színház munkatársa, 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 28/2017. (IV.19.) sz. 

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

59/2/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
2./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról szóló döntés meghozatalára 

80/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ Javaslat Szakácsi Sándor tiszteletére állítandó emléktábla engedélyezésére 

95/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által kiírt helyiségpályázat elbírálására 

Sz-192/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  
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5./ Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának támogatási kérelme 
Sz-188/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
6./ Stereo Kft. támogatási kérelme 

Sz-187/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (II. forduló) 

59/2/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Mészáros László: Egy módosítás érkezett, melyet az előterjesztő nyújtott be, s melyben a rendelet hatálya kerül 
pontosításra. Egyéb módosító javaslat nem érkezett. Kérem, szavazzunk az 59/2/2017. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 29/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 59/2/2017. 
sz. – „Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról szóló döntés meghozatalára 

80/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Mészáros László: 100.000 forint támogatást nyújtunk a 3146. „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 
költségvetési sor terhére a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány  részére a XXVIII. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez. A Képviselő-testület a holnapi napon dönt majd az 
előterjesztésről. Kérem, szavazzunk a 80/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 30/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 80/2017. sz. – 
„Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról szóló döntés meghozatalára” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat Szakácsi Sándor tiszteletére állítandó emléktábla engedélyezésére 
95/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Boráros tér 2. szám alatti házon kerül felállításra az emléktábla a színművész tiszteletére. 
Erről az előterjesztésről is a holnapi napon dönt majd a Képviselő-testület javasoljuk elfogadásra. Kérem, 
szavazzunk a 95/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 31/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 95/2017. sz. – 
„Javaslat Szakácsi Sándor tiszteletére állítandó emléktábla engedélyezésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. április 20. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által kiírt helyiségpályázat 
elbírálására 

Sz-192/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Ráday utca 32. szám alatti helyiségre 3 pályázat, a Ráday utca 47. szám alatti helyiségre 
pedig 2 pályázat érkezett. A Nyílt Szín Művészeti és Oktatási Egyesület az utóbbi, Ráday utca 47. szám alatti 
helyiségre beadott pályázatához nem csatolta a pályázati kiírásban szereplő, előírt okiratokat, ezért a Ráday utca 
47. szám alatti helyiség esetében könnyű meghoznunk a döntést. A Ráday utca 32. szám alatti helyiség 
esetében azonban - ahova szintén pályázott a Nyílt Szín Művészeti és Oktatási Egyesület - érvényes a benyújtott 
pályázata.  
 
Kállay Gáborné: A pályázatokat olvasva az a véleményem, hogy a Ráday utca 47. szám alatti ingatlan esetében 
a 2B Kulturális és Művészeti Egyesület, a Ráday utca 32. szám alatti helyiség esetében pedig a Stúdió „K” 
Alapítvány által benyújtott pályázat a leginkább támogatható. Mind a két pályázó esetében látszik, hogy 
foglalkozott a kerület Kulturális Koncepciójával, és az együttműködés keretében megfogalmazott célkitűzéseik 
összhangban vannak a Kulturális Koncepció célkitűzéseivel. Az ő vállalásaik tükrözik legjobban azt, amit a 
kiírásban megfogalmaztunk. Két olyan szervezetről van szó, akik már bizonyítottak Ferencvárosban és országos 
szinten is, ezért a Ráday utca 32. szám alatti helyiség esetében a Stúdió „K” Alapítványt, a másik esetben pedig 
a 2B Kulturális és Művészeti Egyesületet tartom az abszolút legjobbnak. A Nyílt Szín Művészeti és Oktatási 
Egyesülettel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy kaptunk egy levelet a pályázat benyújtójától, ami azt 
tükrözi, hogy a pályázat benyújtója és az egyesület vezetője között nem egészen rendezett a kapcsolat, de mind 
ettől függetlenül gondolom úgy, hogy a Stúdió „K” Alapítvány pályázata a legjobb. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-192/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 32/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  
1./ úgy dönt, hogy a Budapest Ráday utca 32. földszint III. alatti, 314 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget Stúdió „K” Alapítvány részére 2020. február 29. napjáig szólóan bérbe adja 43.646,- 
Ft/hó + ÁFA kedvezményes bérleti díj ellenében. 
Határidő:2017. április 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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2./ úgy dönt, hogy a Budapest Ráday utca 47. földszint I. alatti, 149 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget 2B Kulturális és Művészeti Egyesület részére 2020. február 29. napjáig szólóan bérbe 
adja 33.133,- Ft/hó + ÁFA kedvezményes bérleti díj ellenében. 
Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1./ és 2./ pontban rögzítettek megvalósulásához szükséges 
bérleti szerződések megkötéséről. 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának támogatási kérelme 

Sz-188/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A Károli közösségi napokra kér 100.000 forint támogatást a kérelmező. Kérem, szavazzunk 
az Sz-188/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 100.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 33/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara részére 100.000 Ft támogatást nyújt a Sz-188/2017. 
számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvény megrendezési költségeinek 
utólagos finanszírozására a 2017. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 
költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2017. április 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri 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./ Stereo Kft. támogatási kérelme 

Sz-187/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
Mészáros László: Egy kórustalálkozó megrendezéséhez kér 350.000 forint támogatást a Stereo Kft. Kérem, az 
előterjesztőt, tegyen javaslatot a támogatási összegre. 
 
Kállay Gáborné: A támogatási összeget 300.000 forint összegben javaslom meghatározni. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-187/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 300.000 
forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 34/2017. (IV.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
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1./ a Stereo Kft. részére 300.000 Ft támogatást nyújt a Sz-187/2017. számú előterjesztésben meghatározott 
kórustalálkozó költségeinek támogatása céljára a 2017. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és 
Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2017. április 19. 
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.) 
 
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt. Az ülést bezárom.  
 

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


