Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. szeptember 06-án
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:
Dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. Mizsák
Ildikó irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Nyeste-Szabó Marianna
irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Kovács Henriett, Dr. Világos István Jogi és Pályázati
Iroda munkatársai, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Hantos-Jarábik Klára Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatója, Szilágyi Zsolt képviselő,
Gyócsi Ádám.
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság nyári szünet utáni
első 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 62/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Javaslat a Pándi Kiss János szobrászművész által készített Korsós nő című műalkotásának köztéren való
elhelyezésére
211/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő
3./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére
200/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
4./ Javaslat alapító okiratok elfogadására (Ferencvárosi Pinceszínház valamint Ferencvárosi Művelődési Központ
és Intézményei)
203/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
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5./ Interkulturális Központ támogatási kérelme
Sz-355/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
6./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására
Sz-330/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mészáros László elnök
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁS:
Mészáros László: A nyár folyamán ismét megrendezésre került egy nagyon sikeres kulturális rendezvényünk, a
Bakáts Feszt. Aki ott volt, látta, hogy gyakorlatilag minden program teltházzal és hatalmas érdeklődés mellett
zajlott, ezzel ismét öregbítettük Ferencváros hírnevét. Valóban nagyon sikeres volt a program, így mindenkinek
jár a köszönet – többek között a Ferencvárosi Művelődési Központnak és Intézményeinek -, aki részt vett. Még
sok ilyen programot kívánok magunknak, a kerületnek és egész Budapestnek.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I.
forduló)
186/2017., 186/2/2017. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Olvashattuk a szöveges részben, hogy a bizottság szakterületét érintően ismételten
megjelenik a kulturális illetménypótlék, melyet továbbra is kapunk. Közel 2 millió forint támogatást kaptunk, amit
nem is kicsi önrésszel kiegészítve a Ferencvárosi Művelődési Központ műszaki, technikai és berendezési tárgyai
karbantartására és felújítására fordítunk majd. Ezt a két tételt emelném ki a bizottság szakterületét érintően.
Kérem, szavazzunk a 186/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 63/2017. (IX.06.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 186/2017. sz.
– „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása (I. forduló)”
című – előterjesztést.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat a Pándi Kiss János szobrászművész által készített Korsós nő című műalkotásának köztéren
való elhelyezésére
211/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Pál Tibor képviselő
Mészáros László: Pál Tibor az előterjesztő, aki a József Attila-lakótelepen található Közösségi Ház bejárata elé
kívánja elhelyezni a szobrot. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülésén
módosító javaslat érkezett, miszerint a Vízisport utcai telepen kerüljön elhelyezésre a szobor.
Kollátosz Jorgosz: Azt olvastam az előterjesztésben, hogy „a szobor több, mint 3 éve itt őrzi fóliasátrát”. Mit
takar ez? Hol van egészen pontosan ez a szobor? A Gubacsi úti telephelyen? Anno 1, 2 millió forintért vásárolta
meg az önkormányzat.
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Mészáros László: Erről talán már Képviselő úr is szavazott, de lehet, hogy még éppen nem. A szobor a Vituki
Sport és Szabadidőközpontnál állt, majd felajánlották megvásárlásra az önkormányzatnak, és az említett 1,2
millió forintért vásároltuk meg. A szobor jelenleg a Gubacsi úton, a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó
Nonprofit Kft. telephelyén van. A 3 év, ami az előterjesztésben szerepel kicsit kevesebb. Nagyjából másfél éve
van a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. telephelyén a szobor. Azóta keressük, hol
lenne méltó helye ennek a műalkotásnak.
Illyés Miklós: Nem voltam ott a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság ülésén, így
nem tudom milyen érvek fordultak elő, mindesetre a szobor talapzatán a Kvassay hajózsilip vésett részlete is
látszik, így nem véletlen a Duna közelsége a helyszín meghatározásában, ahogy a Vituki Sport és
Szabadidőközpontnál is volt. Méltó lehet a Duna közelségében elhelyezni a szobrot, így magam is támogatnám
ezt a módosítást.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 211/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról azzal a módosítással,
hogy a szobor a leendő Vízisport utcai sporttelep területén kerüljön elhelyezésre.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 64/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 211/2017. sz.
– „Javaslat a Pándi Kiss János szobrászművész által készített Korsós nő című műalkotásának köztéren való
elhelyezésére” című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy a szobor a leendő Vízisport utcai sporttelep
területén kerüljön elhelyezésre.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére
200/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Két emléktábla kerül elhelyezésre, az egyik Daróczi Mihály szobrászművész tiszteletére, a
másik pedig a már többször előkerült Lóvasút vonalának végállomása megörökítésére. A Képviselő-testület dönt
majd az előterjesztésről. Kérem, szavazzunk a 200/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 65/2017. (IX.06.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 200/2017. sz.
– „Javaslat emléktáblák engedélyezésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
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4./ Javaslat alapító okiratok elfogadására (Ferencvárosi Pinceszínház valamint Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei)
203/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Továbbra is zajlik a Ferencvárosi Pinceszínház kiválásának előkészítése. A kiválás 2017.
november 1-jétől lesz aktuális. A Magyar Államkincstár kért kisebb módosításokat az alapító okiratban, melyeket
most vezetünk át. Kérem, szavazzunk a 203/2017. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 66/2017. (IX.06.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 203/2017. sz.
– „Javaslat alapító okiratok elfogadására (Ferencvárosi Pinceszínház valamint Ferencvárosi Művelődési Központ
és Intézményei)” című – előterjesztést.
Határidő: 2017. szeptember 7.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
5./ Interkulturális Központ támogatási kérelme
Sz-355/2017. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Újvidéki hagyományőrző programok szervezéséhez kér 200.000 forint összegű támogatást
önkormányzatunktól az Interkulturális Központ. Kérem az előterjesztőt, tegyen javaslatot a támogatás összegére.
Kállay Gáborné: A kért, 200.000 forint összegű támogatásra teszek javaslatot.
Kollátosz Jorgosz: Mindenféleképpen támogatni kell a délvidéki magyarokat bármely kulturális vagy egyéb
kapcsolatról legyen szó. Nem derült ki számomra az előterjesztésből, hogy milyen kapcsolatban áll egymással az
önkormányzat és az Interkulturális Központ.
Szilágyi Imre: Eddig nem álltunk kapcsolatban az Interkulturális Központtal. Ez az első lépés tőlük az irányunkba
arra vonatkozóan, hogy bármilyen kezdeményezéssel megkerestek volna minket.
Sajó Ákos: Természetesen én is támogatom. Szeretném tudni, hogy a testvérvárosunk, Magyarkanizsa benne
van e ebben a csoportban? Ez mindössze egy információ.
Mészáros László: Akár magyarkanizsaiak is részt vehetnek.
Kállay Gáborné: A programok szervezése többségében Dél-Bácskában történik, és több vajdasági településen
is. Magyarkanizsát nem látom kiemelve, de magyarkanizsaiaktól sok szépet és jót hallottam az Interkulturális
Központról.
Szilágyi Imre: Négy vajdasági településen kerül megrendezésre a szeptember és november közötti időszakban
a rendezvény, melyek Székelykeve, Újvidék, Maradék és Tiszakálmánfa települések.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az Sz-355/2017. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 200.000
forint támogatási összeg megjelölésével.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

4

KEN 67/2017. (IX.06.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
1./ úgy dönt, hogy támogatja az Interkulturális Központot a Kulturális és hagyományőrző napok rendezvény
megszervezése céljából 200.000,- Ft összegben, a 2017. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és
Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére.
Határidő: 2017. szeptember 6.
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
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
Nikodém Lajos: Sajnos – bár nagyon vártam - az utolsó Bakáts Feszt rendezvény, Mozart Jupiter szimfóniája
elmaradt, mert elfújta a vihar szele, de nagyon jó volt a rendezvény.
Kállay Gáborné: Keller András is nagyon készült a Jupiter szimfóniára, annál is inkább, mert Beethoven
szimfóniát szerettek volna játszani, de rábeszéltem a Mozartra. A Concerto Budapest is nagyon várta az
előadást, de sajnos így alakult.
Mészáros László: A nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el.
Az 6. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a 68/2017. (IX.06.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.
k.m.f.

Kollátosz Jorgosz
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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