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

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. február 14-én  

12.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
 
Jelen vannak:  Mészáros László, 

Illyés Miklós, 
   Kollátosz Jorgosz, 

Sajó Ákos, 
Nikodém Lajos tagok. 

 
 
Hivatal részéről: 
Dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, 
Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Kelemen Miklós 
Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, dr. Kovács Henriett Jogi és Pályázati Iroda munkatársa, Koór 
Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Meghívottak:  
Hantos-Jarábik Klára – FMK és Intézményei igazgatója, Gyócsi Ádám. 
 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a 
bizottság tagjait, Alpolgármester Asszonyt, és a Hivatal részéről megjelenteket, Igazgató Asszonyt. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A kiküldött napirendhez 
képest egy adminisztrációs hiba miatt az Sz-40/2018. sz. – ”Könyvkiadás támogatásának kérelme” című 
- előterjesztés tájékoztatóként szerepel. Kérem, hogy ezt vegyük fel napirendre. Kérdés, észrevétel a 
napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 12/2018. (II.14.) sz. 

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

7/3-4/2018. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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2./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése 
31/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ József Attila Vers-Dal Fesztivál támogatása 

Sz-39/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
4./ Könyvkiadás támogatásának kérelme 

Sz-40/2018. 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 2018. évi költségvetési 
rendelete (II. forduló) 

7/3-4/2018. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mészáros László: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a 7/3/2018. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 13/2018. (II.14.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
7/3/2018. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetési 
rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése 

31/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy a bérleti díj 50 ezer Ft + ÁFA, és 1 év legyen. 
 
Mészáros László: Pontos dátumot kell írni a határozati javaslatba? 
 
Halmai András: Igen. 
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Mészáros László: Kérem, szavazzunk a 31/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról azzal a 
kiegészítéssel, hogy a bérleti díj 50 ezer Ft+ÁFA, és 2019. március 31. napjáig szóló határozott idejű 
szerződéssel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 14/2018. (II.14.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
31/2018. sz. – ”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő 
kijelölése” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy 2019. március 31. napjáig szóló határozott 
idejű szerződéssel, valamint 50 ezer Ft + ÁFA bérleti díj megjelölésével. 
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ József Attila Vers-Dal Fesztivál támogatása 

Sz-39/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Mindenki előtt ismert a rendezvény, mert már 4. alkalommal kerül megrendezésre. 
800 ezer Ft támogatást kérnek a szervezők.  
 
Kállay Gáborné: 800 ezer Ft-ot javasolok. 
 
Mészáros László: Alpolgármester Asszony 800 ezer Ft-ot javasolt. Kérem, szavazzunk a Sz-39/2018. 
sz. előterjesztés A) határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 15/2018. (II.14.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a József Attila Vers-Dal Fesztivál teljes körű lebonyolításához az Sz-39/2018 sz. előterjesztés 
mellékletében foglalt kérelem alapján 800.000 Ft  összegű támogatást nyújt.  
Határidő: 2018. február 14. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás 
megkötéséről, a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően annak 3146. számú 
„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi Feladatok” költségvetési sora terhére. 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Könyvkiadás támogatásának kérelme 
Sz-40/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Az MMA Kiadó Nonprofit Kft. vezetője kért a „Magyar Játékszín és a Nemzeti” 
munkacímű kötet kiadására 500 ezer Ft támogatást. Ablonczy László a Nemzeti Színház volt 
főigazgatója e kötetében kívánja megjelentetni az Állambiztonsági Hivatal Történeti Levéltárában 
található, a magyar drámaírókra és színészekre vonatkozó állambiztonsági anyagot, továbbá az 1956-
os forradalom és az azt követő megtorlás színháztörténeti anyagát. A kötet hiánypótló, mivel eddig 
feltáratlan levéltári anyagokat kíván sajtó alá rendezni a 3146-os „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi 
feladatok” költségvetési sor terhére. Kérem, szavazzunk a Sz-40/2018. sz. előterjesztés A) határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 16/2018. (II.14.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ az MMA Kiadó Nonprofit Kft. részére 500.000 Ft támogatást nyújt az Sz-40/2018. számú 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott „Magyar Játékszín és a Nemzeti” 
munkacímű kötet megjelentetésére. 
Határidő: 2018. február 14. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás 
megkötéséről a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően annak 3146. számú 
„Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére. 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
Mészáros László: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  
 
 

k.m.f. 
 
 

 
                   Mészáros László 
                             elnök 
 
Kollátosz Jorgosz 
bizottsági tag 
 
 
 
Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
 


