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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. január 24-én  
12.00 órakor megtartott rendes üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Mészáros László, 

Illyés Miklós, 
Sajó Ákos, 
Nikodém Lajos tagok. 

 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Nyeste-Szabó 
Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Dr. Kovács Henriett Jogi és Pályázati Iroda 
munkatársa, dr. Mizsák Ildikó irodavezető, Koór Henrietta jegyzőkönyvvezető. 

 
Meghívottak:  
Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Hantos-Jarábik Klára Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
igazgatója, Gyócsi Ádám. 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén 
Polgármester urat, Alpolgármester Asszonyt, a bizottság tagjait, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott 
vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, hogy vegyük 
fel 7. napirendi pontként a helyszínen osztott 25/2018. sz. – ”Sürgősségi indítvány a Magyar Színházi 
Emlékezetért Alapítvány kérelme tárgyában” című – előterjesztést. Kérdés, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 1/2018. (I.24.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. forduló) 

7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai 
bizottság összetételének meghatározása 

18/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
4./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenységfolytatására történő kijelölése 

5/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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5./ Javaslat a „Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé 
tételének támogatására” kiírásra készített XV. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál témájú pályázat 
benyújtására 

19/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester  

 
6./ Védett Átkelő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása 

3/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
7./ Sürgősségi indítvány a Magyar Színházi Emlékezetért Alapítvány kérelme tárgyában 

25/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Javaslat a KEN 91/2017. (XII.13.) számú határozatának módosítására 

Sz-26/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. 
forduló) 

7/2018., 7/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 7/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 2/2018. (I.24.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2018. sz. – ” 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete (I. forduló)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

8/2018., 8/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 8/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KEN 3/2018. (I.24.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 8/2018. sz. – 
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai 
bizottság összetételének meghatározása 

18/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 18/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 4/2018. (I.24.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 18/2018. sz. – 
A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság 
összetételének meghatározása)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenységfolytatására történő kijelölése 

5/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy a határidő 1 év legyen, és bruttó 50 ezer Ft a bérleti díj. 
 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk az 5/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról azzal a kiegészítéssel, 
hogy a bérleti díj összeg bruttó 50 ezer Ft, és a határidő pedig 2019. április 30. legyen. 
 
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy a határidő tanévre szóljon. 
 
Mészáros László: A javaslat 2019. június 30. Kérem, szavazzunk az 5/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 5/2018. (I.24.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2018. sz. – 
”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenységfolytatására történő kijelölése)” című – 
előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a bérleti díj összege bruttó 50 ezer Ft, a határidő 2019. június 30. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 



4 

 

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat a „Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé 
tételének támogatására” kiírásra készített XV. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál témájú pályázat 
benyújtására 

19/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 19/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 6/2018. (I.24.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2018. sz. – 
”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenységfolytatására történő kijelölése)” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Védett Átkelő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség 
biztosítása 

3/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy a bérbeadás 5 év legyen, és az összeg az, amit most fizet, illetve akkor a 
közös költség. 
 
Mészáros László: A közös költség, mert amit eddig fizettek bérleti díjként az 6580 Ft volt, az nem éri el a közös 
költség díját, a határidő 2023. január 31. Kérem, szavazzunk a 3/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról a 
kiegészítéssel együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 7/2018. (I.24.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 3/2018. sz. – ” 
Védett Átkelő Alapítvány közérdekűvé nyilvánítása és részére nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása” 
című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a bérleti díj összege 7755 Ft +Áfa, a határidő 2023. január 31. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
7./ Sürgősségi indítvány a Magyar Színházi Emlékezetért Alapítvány kérelme tárgyában 

25/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy maximális támogatási összeget kapja meg az alapítvány. 
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Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 25/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról 300 ezer Ft támogatási 
összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 8/2018. (I.24.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 25/2018. sz. – 
”Sürgősségi indítvány a Magyar Színházi Emlékezetért Alapítvány kérelme tárgyában” című – előterjesztést 300 
ezer Ft támogatási összeg megjelölésével. 
Határidő: 2018. január 25. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat a KEN 91/2017. (XII.13.) számú határozatának módosítására 

Sz-26/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

Mészáros László: Kérem, szavazzunk a Sz-26/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 9/2018. (I.24.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a KEN 91/2017. 
(XII.13.) számú határozatát: 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy  
 
1./ az Aranyszamár Színházi Közművelődési Egyesület által szervezett „Születésnapi rendezvény” költségeinek 
támogatása céljára 300.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházügyi 
és Nemzetiségi Bizottság” költségvetési sorának terhére. 
Határidő: 2018. január 24. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mészáros László: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 

k.m.f. 
                   Mészáros László 
                             elnök 
 
Sajó Ákos 
bizottsági tag 
 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 


