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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. június 28-án  
11:45 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, Apollónia Aranka irodavezető, Nyeste-Szabó 
Marianna irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Halmai András 
irodavezető-helyettes, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, T . Zuggó Tünde alpolgármesteri 
munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője , Hantos-Jarábik Klára 
Ferencvárosi Művelődési Központ igazgatója, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Intzoglu István képviselő. 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság 
tagjait, Alpolgármester asszonyt, Igazgató 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 50/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. forduló) 

117/3-5/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

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

163/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 

167/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására 
(alapítványok)  

168/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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5./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz 
170/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
6./ Alapítványok támogatási kérelmei 

172/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

         Zombory Miklós alpolgármester 
 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkaterve  

138/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
8./ Javaslat a 2016. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális 
tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására 

Sz-305/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
9./ Támogatási kérelmek 

Sz-308/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
10./ Károli Gáspár Református Egyetem kérelme (a KEN 33/2017. (IV.19.), továbbá a KEN 48/2017 (V.24.) 
számú határozatainak módosítása) 

Sz-301/2017. 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 költségvetés módosítása (II. 
forduló) 

117/3-5/2017. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mészáros László: Ritkán esik szó pénzügyi dolgokról a bizottság ülésén, most is inkább a költségvetésben 
megtalálható Ferencvárosi Művelődési Központ épületfelújítással kapcsolatban érdeklődnék. Igazgató asszony, 
megköszönnénk, ha mondana nekünk néhány szót a Ferencvárosi Művelődési Központ nyáron esedékes 
felújításáról. Mi várható? Az előterjesztésben az olvasható, hogy 7 millió forint van előirányozva a felújításra.  
 
Hantos-Jarábik Klára: Nem úgy készültem, hogy beszélnem kell erről, és nem is én vagyok az, aki érdemben 
tud nyilatkozni ebben a témában. Július, augusztus hónapokban zárva tart majd a Ferencvárosi Művelődési 
Központ. Július 1-jén kerül megrendezésre a Roma Feszt nevű rendezvényünk, majd ezt követően, a jövő hét 
folyamán kezdődnek meg a munkálatok. A tervek szerint nagyon szép lesz az új aula, egy állandó kiállítótér is 
kialakításra kerül.  
 
Kállay Gáborné: Az előcsarnok megújítása a Városüzemeltetési és Felújítási Iroda költségvetéséből történik, 20 
millió forintos összeget jelent. Az előterjesztésben szereplő 7 millió forintot bútorokra fordítjuk.  Látták a terveket. 
Módosul majd a ruhatár. Kialakításra kerül egy fal, ahol kiállításokat rendezhetnek. Átalakul a büfé körüli rész, 
szeparáltabb lesz, jobb helyzetbe kerül. Új álmennyezet, burkolatok kerülnek elhelyezésre. Nagyon szép lesz. 
 
Illyés Miklós: Az előterjesztésben megjelenik a kulturális illetménypótlék, melyre egy megjelölt összeg áll 
rendelkezésre. Mennyit jelent ez havonta egy emberre vetítve? Nagy összeget látunk. Régen létezett pedagógus 
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pótlék. Van esetleg olyan kikötés, hogy ezt az kapja meg, aki például 10 évet töltött el a pályán, vagy egységes 
lesz? Körülbelül milyen összeget jelent havonta? 
 
Kállay Gáborné: Nem emlékszem már erre, mert ennek beépítése már megtörtént a Ferencvárosi Művelődési 
Központ és Intézményei dolgozóinak fizetésébe. Januárban megkapták ezt. Átlagosan 20.000 forint körüli összeg 
lehet.  
 
Nyeste-Szabó Marianna: Négy hónapra 3.441.000 forintot kaptunk, így nagyjából arányosan lehet számolni. 
Háromszor ennyit kell kapnunk egy évre. Hogy többet fizetünk e ki kulturális pótlékra, mint amennyi állami 
támogatást kapunk? Nem. A tényleges összeget kapjuk meg. Négy hónapra 3.441.000 forint, és ennek 
háromszorosa éves szinten. 
 
Czakóné Dobó Krisztina: A besorolási bér bizonyos százaléka ez. Mindjárt megkérdezem, hogy mennyi, mert 
sajnos fejből nem tudom.  
 
Mészáros László: Képviselő úr a bizottsági ülés végén kap majd választ kérdésére. Kérem, szavazzunk a 
117/5/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
KEN 51/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:  
„A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 117/5/2017. 
sz. – „Költségvetés módosító javaslat” című – előterjesztést.” 

(1 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 117/3/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
KEN 52/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 117/3/2017. 
sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (II. 
forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
2./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására 

163/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Mészáros László: Az elvi döntést korábban már meghozta a Képviselő-testület, most pedig konkrétumokat is 
olvashatunk az előterjesztésben, melyben 13 határozati javaslat szerepel. Meg tudjuk, hogy kiválással történik az 
önállósodás, önálló költségvetési szervvé válik a Pinceszínház. Ahogyan a többi intézmény, úgy a Pinceszínház 
is a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központnál marad. 2017. november 1 -jétől áll föl az új költségvetési 
szerv 10 fővel, és 2018-ig Soós Péter marad a megbízott igazgató. 1,5 millió forintos költségvetés szerepel az 
előterjesztésben, mely ha jól tudom, az idei évre vonatkozik. A 2. határozati javaslatban Igazgató úr munkabérét 
állapítja majd meg a Képviselő-testület, melynek összegére Alpolgármester asszony tesz javaslatot. 
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Kállay Gáborné: Soós Péter illetményére bruttó 500.000 forint összegben teszek majd javaslatot a Képviselő-
testületnek. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 163/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott 
kiegészítéssel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 53/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 163/2017. sz. 
– „Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására ” című – 
előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy Soós Péter, a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör 
ellátására vonatkozó munkabérét bruttó 500.000 Ft/hó összegben állapítsa meg. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
3./ Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete 

167/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Elfogadunk egy szakmai beszámolót, jóváhagyják a közszolgáltatási szerződés megkötését, 
valamint felkérjük a Polgármestert annak aláírására. Erre teszünk javaslatot a Képviselő-testületnek. Kérem, 
szavazzunk a 167/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
  
KEN 54/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 167/2017. sz. 
– „Közszolgáltatási szerződés – Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
4./ Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak 
elfogadására (alapítványok) 

168/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány, a Nagyvárad téri Református Egyházközségi 
Alapítvány, az Orkesztika Alapítvány és a Kicsi Szív Alapítvány beszámolója szerepel az előterjesztésben. A 
Képviselő-testület dönt majd az előterjesztésről, hiszen alapítványokról van szó. Kérem, szavazzunk a 168/2017. 
sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
KEN 55/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 168/2017. sz. 
– „Javaslat a kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása 2016. évi beszámolóinak elfogadására 
(alapítványok)” című – előterjesztést. 
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Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
5./ Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz 

170/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Azzal kerestük meg a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítványt , hogy a Lóvasút 1866-
ban innen, a Kálvin térről indult el. A Kálvin tér volt az egyik állomás, a másik pedig az Újpesten álló indóház, 
ezért a Kálvin téren is avatunk majd emléktáblát. Szeptemberben egy ünnepélyes táblaavatással és egy kis 
performanszal fogunk megemlékezni a Lóvasút indításáról. Abban az időben a Kálvin tér Széna tér volt. Így végül 
két emléktábla avatás lesz, de a másodikról a szeptemberi ülésen döntünk majd, addigra tudják elkészíteni a 
Kálvin téren elhelyezésre kerülő emléktáblát.  
 
Illyés Miklós: Bocsánat, de Újpestnek is van egy jó önkormányzata.  
 
Kállay Gáborné: Valójában ez úgy indult, hogy az alapítvány megkereste az összes kerületet, ahol keresztül 
ment a Lóvasút. Kezdte velünk, a IX. kerülettel, majd jött a VIII. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, és így 
jutott a IV. kerületbe, Újpestre. Mindenhonnan kérte a támogatást az alapítvány, melyet megadunk és itt is 
állítunk egy emléktáblát. Annak köszönhető ez, hogy kicsit kezdők még, de mindenféleképpen szeretnénk 
csatlakozni, hiszen a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából  valósul meg ez a kezdeményezés. Valójában tavaly 
szerették volna megvalósítani, de nem nyúltak igazán szerencsésen a dologhoz, így az idei évre maradt. Tavaly 
lett volna a Lóvasút elindításának 150. évfordulója, akkor lett volna igazán izgalmas a dolog, de így alakult.  
 
Mészáros László: 50.000 forint támogatást kérnek. Kérem, szavazzunk a 170/2017. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról 50.000 forint támogatási összeg megjelölésével.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
KEN 56/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 170/2017. sz. 
– „Hozzájárulás a Lóvasút-közlekedés megindulásának emlékére emléktábla állításhoz” című – előterjesztést, 
50.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
6./ Alapítványok támogatási kérelmei 

172/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

         Zombory Miklós alpolgármester 
 
Mészáros László: Van olyan alapítvány, mely az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság szakterületét érinti, 
de mivel a Képviselő-testület dönt majd az ügyről, nem szedem szét a határozatot, minden alapítványról 
szavazunk. Kérem, szavazzunk a 172/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
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KEN 57/2017. (VI.28.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 172/2017. sz. 
– „Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő -testületének 2017. II. félévi 
munkaterve  

138/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Egy észrevételem van a november 2-i üléssel kapcsolatban. November 2. napja Halottak napja, 
előtte pedig Mindenszentek van. Valószínű, hogy ez az ülés nem az adott időpontban kerül összehívásra. 
Javaslom, hogy egy héttel később legyen. 
 
Mészáros László: Valóban, november 1. munkaszüneti nap, így valószínűleg akkor nem fogunk találkozni, de 
novemberben minden bizonnyal lesz képviselő-testületi ülés. Kérem, szavazzunk a 138/2017. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról az elhangzott módosítással. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
KEN 58/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 138/2017. sz. 
– „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi  
munkaterve” című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy a Képviselő-testület 2017. november 02-án 
tartandó ülésének időpontja 2017. november 09-re módosuljon. 
Határidő: 2017. június 29. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
8./ Javaslat a 2016. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális 
tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadására 

Sz-305/2017. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete, a Budapest Kálvin téri Református 
Egyházközség, a Budapest Középső-Ferencváros – Páli Szent Vince Plébánia, a Kaníziuszi Szent Péter 
Templom, a Budapest-Ferencváros – Assisi Szent Ferenc Főplébánia, az  Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek 
Egyesülete, a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., a Formiusz Színházi  
Egyesület, a Kaníziuszi Szent Péter Templom, a MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület, a 
Vincze Art Stúdió Bt. számolt el és nyújtotta be beszámolóját. Kérem, szavazzunk az Sz-305/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
KEN 59/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 36/2016. (V.18.) számú határozata alapján támogatásban 
részesített, alábbi civil szervezetek beszámolóit. 
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Szervezet 
 

2016. évi támogatási összeg 
(Ft) 

1. Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete  600 000 Ft 

Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 36/2016. (V.18.) számú határozata alapján támogatásban 
részesített, alábbi egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek beszámolóit. 

  

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 
2016. évi támogatási összeg 

(Ft) 

 
   

1. Budapest Kálvin téri Református Egyházközség    400.000,- Ft 

2. Budapest Középső-Ferencváros – Páli Szent Vince Plébánia 900.000,- Ft 

3. Kaníziuszi Szent Péter Templom 600.000,- Ft 

4. Budapest-Ferencváros – Assisi Szent Ferenc Főplébánia 900.000,- Ft 

Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 36/2016. (V.18.) számú határozata alapján támogatásban 
részesített, alábbi szervezetek beszámolóit. 

Egyéb szervezetek, magánszemélyek 
2016. évi támogatási 

összeg 
(Ft) 

1. Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete 700.000,- Ft 

2. Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.  650.000,- Ft 

3. Formiusz Színházi Egyesület 500.000,- Ft 

4. Kaníziuszi Szent Péter Templom 400.000,- Ft 

5. MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület 100.000,- Ft 

6. Vincze Art Stúdió Bt. 300.000,- Ft 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
9./ Támogatási kérelmek 

Sz-308/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Mészáros László: A támogatási összeg is szerepel a határozati javaslatokban, így ezzel nem kell kiegészítenünk 
azokat. Van olyan szervezet, amely nem tudott elindulni a pályázaton, van olyan, amelyik elindult, de nem kapott 
pénzt, illetve nem kapott elég pénzt a pályázaton. Ezek igényeit próbáljuk most kielégíteni. A Ferencvárosi 
Kolping Család részére 600.000 forint, az Erlin Galéria Nonprofit Kft. részére 400.000 forint, az Art 9 
Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete részére 400.000 forint, az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület 
részére 900.000 forint, a Jeunesses Musicales Hungary Egyesület pedig 1.220.000 forint támogatásról döntünk. 
Kérem, szavazzunk az Sz-308/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 



8 

 

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
KEN 60/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Ferencvárosi Kolping Család részére 600.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-308/2017. számú előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező kérelemben meghatározottak szerint egy belföldi és egy külföldi kirándulás, valamint a 
Ferencvárosi Kolping Család 10 éves jubileuma alkalmából készített jubileumi emlékfüzet kiadására, nyomdai 
költségeire a 2017. évi költségvetés 3922. számú „Civil szervezetek támogatása” költségvetési sor terhére azzal 
a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben ke rülhet sor, 
amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával 
elszámolt, melynek elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ az Erlin Galéria Nonprofit Kft. részére 400.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-308/2017. számú előterjesztés 3. 
sz. mellékletét képező kérelemben meghatározottak szerint kiállítások megszervezésének költségeire a 2017. évi 
költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére azzal a feltétellel, 
hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben 
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, 
melynek elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete részére 400.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-308/2017. 
számú előterjesztés 5. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározottak szerint a Bakáts Feszten, valamint a 
Magyar Festészet Napja Fesztiválon történő részvétel költségeire a 2017. évi költségvetés 3972 . számú 
„Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről 
szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási 
határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
4./ tekintettel az Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület Sz-308/2017. számú előterjesztés 8. sz. mellékletét 
képező kérelmére a részére a KEN 49/2017. (V.24.) számú határozat 2. pontjában szereplő táblázat 1. sora 
szerint megítélt 300.000,- Ft támogatásról szóló döntést visszavonja, egyben az Anima Musicae Kamarazenekar 
Egyesület részére az Sz-308/2017. számú előterjesztés 8. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott 
hangversenysorozat megvalósításának költségeire  900.000,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3972. 
számú „Kulturális tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási 
összegről szóló megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától kapott korábbi azon támogatásával  elszámolt, melynek 
elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
5./ tekintettel a Jeunesses Musicales Hungary Egyesület Sz-308/2017. számú előterjesztés 9. sz. mellékletét 
képező kérelmére a részére a KEN 49/2017. (V.24.) számú határozat 2. pontjában szereplő táblázat 10. sora 
szerint megítélt 420.000,- Ft támogatásról szóló döntést visszavonja, egyben a Jeunesses Musicales Hungary 
Egyesület részére az Sz-308/2017. számú előterjesztés 9. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározottak 
szerint 1.220.000,- Ft támogatást nyújt a ferencvárosi diákok számára komolyzene világával foglakozó 
programsorozat költségeire a 2017. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenységek támogatása” 
költségvetési sor terhére azzal a feltétellel, hogy a támogatási összegről szóló megállapodás megkötésére csak 
abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatától 
kapott korábbi azon támogatásával elszámolt, melynek elszámolási határideje jelen határozat meghozatalának 
időpontjában lejárt. 
Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
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6./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-5. pontokban meghatározott támogatások kifizetéséhez 
szükséges támogatási szerződések megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)  
 
10./ Károli Gáspár Református Egyetem kérelme (a KEN 33/2017. (IV.19.), továbbá a KEN 48/2017 (V.24.) 
számú határozatainak módosítása) 

Sz-301/2017. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Mészáros László: Technikai jellegű módosítás szerepel az előterjesztésben. Nem a Hittudományi Kar, hanem 
maga a Károli Gáspár Református Egyetem kap támogatást. Kérem, szavazzunk az Sz-301/2017. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:  
 
KEN 61/2017. (VI.28.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Károli Gáspár Református Egyetem  vonatkozásában módosítja az alábbi táblázatban foglaltak szerint a 
KEN 33/2017 (IV.19.), valamint a KEN 48/2017 (V.24.) számú határozatát:  

   támogatott programja döntés 
támogatási 
összeg (Ft) 

költségvetési 
sor 

1. 
Károli Gáspár 

Református Egyetem 
Károli Közösségi Napok KEN 33/2017 (IV.19.) 100.000,- Ft 3146. sor 

2. 
Károli Gáspár 

Református Egyetem 
Teológus élet a reformáció 500. évében KEN 48/2017 (V.24.) 300.000,- Ft 3921. sor 

Határidő: 2017. június 28. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert az 1. pontban szereplő támogatási összeg biztosításához szükséges támogatási 
szerződések megkötésére. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
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  
 
 


