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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. szeptember 19-én  
12.00 órakor megtartott rendes üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Mészáros László, 

Sajó Ákos, 
Illyés Miklós 
Kollátosz Jorgosz, 
Nikodém Lajos tagok. 

 
Hivatal részéről: 
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre 
irodavezető, Halmai András irodavezető-helyettes, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó 
irodavezető-helyettes, dr. Kelemen Miklós Sándor Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, dr. Szatmáryné dr. 
Alföldi Marianna, dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Csonka Gyula 
nemzetiségi tanácsadó, Gyócsi Ádám, Intzoglu István képviselő. 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Bizottság tagjait, Alpolgármester Asszonyt, Hivatal dolgozóit. Első 
őszi ülésünkön, nyolc napirendi pontunk van, ebből hetet nyílt ülés keretében, az utolsót pedig zárt ülés 
keretében tárgyalunk. 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 57/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I.forduló) 

153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása 

155/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
3./ Alapítványok támogatási kérelmei 

133/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

       Zombory Miklós alpolgármester 
 
4./ Egyházi, civil és kulturális (nem alapítványi) pályázati beszámoló elfogadása 

Sz-349/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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5./ Támogatási kérelmek 
Sz-331/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
6./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére 

Sz-350/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
7./ Nemzetiségi és kulturális pályázatok megvalósításának módosítására irányuló kérelmek 

Sz-360/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

8./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására 
Sz-351/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Mészáros László elnöke 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása 
(I.forduló) 

153/2018., 153/2/2018. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Mészáros László: Egy-két apróság érinti a bizottságunk szakterületeit. A Ferencvárosi Művelődési Központ, 
illetve a Roma Kulturális Fesztivál, amit kiemelnék, ők részesülnek támogatásban. Kérdés, észrevétel? Kérem, 
szavazzunk a 153/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 58/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 153/2018. sz. 
– ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I.forduló)” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása 

155/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A 2B Kulturális és Művészeti Alapítván, Garabonciás Alapítvány, Orkesztika Alapítvány és a 
Kicsi Szív Alapítvány szerepelnek az előterjesztésben. Mindannyian maradéktalanul elszámoltak a kifizetett 
támogatási összegekkel. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 155/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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KEN 59/2018. (IX.19.) sz. 
Határozat 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2018. sz. 
– ” Civil és kulturális pályázati beszámolók elfogadása” című – előterjesztést. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Mészáros László elnök 

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

133/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
          Zombory Miklós alpolgármester 

 
Mészáros László: Két kérelem szerepel az előterjesztésben, ebből csak a másodikat tárgyaljuk, mert az érinti a 
mi bizottságunk szakterületét. A Védett Átkelő Alapítvány, 835.000,- Ft támogatást kér. Alpolgármester asszonyt 
kérem, hogy tegyen javaslatot a támogatás összegére. 
 
Kállay Gáborné: Egyébként nem 850.000,- Ft-ot kérnek, mert ha jól adjuk össze ezeket a tételeket, akkor ez 
795.000,- Ft. 500.000,- Ft-ot javaslok a Védett Átkelő Alapítvány részére, ez a Tártkapu Galéria egyébként, mert 
időközben változott az alapítvány, aki működteti a galériát. 
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 133/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott 
módosítással együtt. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 60/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2018. sz. 
– ”Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy Védett Átkelő 
Alapítványnak 500.000,- Ft támogatási összeg megjelölésével. 
Határidő: 2018. szeptember 20. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Egyházi, civil és kulturális (nem alapítványi) pályázati beszámoló elfogadása 

Sz-349/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A Magyar Szakszervezeti Szövetség, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Budapest Kálvin 
téri Református Egyházközség, Károli Gáspár Református Egyetem, Örökimádás Templomigazgatóság 
Örökimádás Lelkészség, Szent Vince Plébánia pályáztak. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, két 
különböző pályázaton is indult és elszámolt a támogatási összeggel. Mindenki maradéktalanul elszámolt a 
támogatási összegekkel az előttünk lévők közül. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-349/2018. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 61/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 
47/2017.(V.24.) számú határozata alapján támogatásban részesített, alábbi civil szervezetek beszámolóját. 
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Szervezet 

2017. évi 
felhasznált 
támogatási 
összeg (Ft) 

1. 
Magyar Szakszervezeti Szövetség 200.000,- Ft 

2. 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 400.000,- Ft 

Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
KEN 62/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 
48/2017. (V.24.) számú határozata alapján támogatásban részesített, alábbi egyházi jogi személyek és egyházi 
szervezetek beszámolóit. 
 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 
2017. évi 

felhasznált 
támogatási 
összeg (Ft) 

  

1. Budapest Kálvin téri Református Egyházközség 400.000,- Ft 

2. Károli Gáspár Református Egyetem 300.000,- Ft 

3. Örökimádás Templomigazgatóság (Örökimádás Lelkészség) 600.000,- Ft 

4. Szent Vince Plébánia 800.000,- Ft 

 
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
KEN 63/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 
49/2017. (V.24.) számú határozata alapján támogatásban részesített, alábbi civil szervezetek beszámolóit. 
 

Szervezet 

 
2017. évi 

felhasznált 
támogatási 
összeg (Ft) 

  

1. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 300.000,- Ft 

Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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5./ Támogatási kérelmek 
Sz-331/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: 8 támogatási kérelem van előttünk. Mindenki olvasta, hogy ki mire kér támogatást. Kérem 
Alpolgármester asszonyt, hogy a támogatási összegekre tegyen javaslatot. 
 
Kállay Gáborné: A Stereo Kft. részére 300.000,- Ft-ot, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft részére 
400.000,- Ft-ot, a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 200.000,- Ft-ot, a Roma Kulturális és 
Sport IX. Közhasznú Egyesület részére 300.000,- Ft-ot, Fátrai János Péter részére 250.000,- Ft-ot, a Dramatic 
Art Közhasznú Nonprofit Kft. részére 400.000,- Ft-ot, a Vincze Art Stúdió Bt. részére 300.000,- Ft-ot, és Avar 
Judit részére 400.000,- Ft-ot javaslok. 
 
Nikodém Lajos: Elkértem a rezüméját a Humánszolgáltatási Irodától ennek a regénynek, amit ki szeretne adni 
Avar Judit nyugdíjas tanárnő, és elolvastam a szinopszist. Nagyon sok mindent meg lehet tudni az ’50-es ’60-as 
’70-es évek mongoli életéről, hétköznapokról, gyerekekről, felnőttekről, és még Magyarországon is játszódik. 
Szerintem mindenképpen érdemes, mert gyakorlatilag máshol nem is tud az ember ilyen információkat szerezni. 
Nagyon értékes munkának tartom és támogatom. 
 
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-331/2018. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 64/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Stereo Kft. részére 300.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-331/2018. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező kérelemben meghatározott programsorozat költségeinek támogatása céljára a 2018. évi költségvetés 
3146. számú „Kulturális, Egyházi és nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére. 
2./ a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. részére 400.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-331/2018. számú 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott ifjúsági koncertsorozat céljára a 2018. évi 
költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása” költségvetési sora terhére. 
3./ a Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete részére 200.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-
331/2018. számú előterjesztés 3. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott kulturált kutyatartásért tett 
intézkedések támogatása céljára a 2018. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása” 
költségvetési sora terhére. 
4./ a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére 300.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-331/2018. 
számú előterjesztés 4. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott „Őszi Alma Fesztivál” program 
lebonyolítása támogatása céljára a 2018. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, egyházi és nemzetiségi 
feladatok” költségvetési sora terhére. 
5./ tekintettel Fátrai János Péter Sz-331/2018. számú előterjesztés 5. sz. mellékletét képező kérelmére a részére 
a KEN 31/2018. (IV.25.) számú határozat 5. pontjában szereplő táblázat szerint megítélt 350.000,- Ft 
támogatásról szóló döntést visszavonja, egyben Fátrai János Péter részére az Sz-331/2018. számú előterjesztés 
5. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározottak szerint 600.000,- Ft támogatást nyújt a „Figaró opera 
keresztmetszet fiataloknak” program, támogatása céljára a 2018. évi költségvetés 3972. számú „Kulturális 
tevékenységek támogatása” költségvetési sor terhére. 
6./ A Dramatic Art Közhasznú Nonprofit Kft. részére 400.000- Ft támogatást nyújt az Sz-331/2018. számú 
előterjesztés 6. sz. mellékletét „Babits-József munka” program támogatása céljára a 2018. évi költségvetés 3146. 
számú „Kulturális, egyházi és nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére. 
7./ Vincze Art Stúdió Bt. részére 300.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-331/2018. számú előterjesztés 7. sz. 
mellékletét képező kérelemben meghatározott „Téli tárlat a MÜPA-ban” kiállítás támogatása céljára a 2018. évi 
költségvetés 3972. számú „Kulturális tevékenység támogatása” költségvetési sora terhére. 
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8./ Avar Judit részére 400.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-331/2018. számú előterjesztés 8. sz. mellékletét 
képező kérelemben meghatározott „Csizmaszári bolha” című kötet megjelentetésének támogatása céljára a 
2018. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, egyházi és nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére. 
9./ Felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-8. pontokban rögzített támogatások kifizetéséhez szükséges 
támogatási szerződések megkötéséről. 
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére 

Sz-350/2018. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A Ráday u. 52. földszint II. sz. alatti helyiség, 44 m2, 2019. december 31-ig, 30.000,- Ft 
+ÁFA/hó összeggel kerül bérbeadásra. Az előterjesztés tartalmaz minden olyan feltétel, amit itt szóban szoktunk 
kiegészíteni. Kérem, szavazzunk az Sz-350/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott 
kiegészítéssel együtt. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 65/2018. (IX.19.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-350/2018. számú előterjesztés 
mellékletét képező pályázati felhívást, az abban foglalt pályázati feltételeket, követelményeket, bírálati 
szempontokat, és felkéri a Polgármestert a pályázat közzétételére.  
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Nemzetiségi és kulturális pályázatok megvalósításának módosítására irányuló kérelmek 

Sz-360/2018. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat és a Sziromnyi Művészeti és Oktatási 
Egyesület nyújtott be kérelmet. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-360/2018. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. Felhasználási időpontot módosítunk a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
esetében, illetve a támogatás felhasználásának módosítása történik a Sziromnyi Művészeti és Oktatási 
Egyesületénél. Kérem, szavazzunk az Sz-360/2018. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 66/2018. (IX.19.) sz. 

 Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat számára nyújtott támogatás felhasználási időpontjának 2018. november 16. - november 18. 
közötti időszakra történő módosításához, egyebekben a benyújtott pályázat szerinti változatlan feltételekkel. 
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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KEN 67/2018. (IX.19.) sz. 
 Határozat 

A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Sziromnyi Művészeti és Oktatási 
Egyesületnek nyújtott támogatás tiszteletdíjra történő felhasználásához, egyebekben a benyújtott pályázat 
szerinti változatlan feltételekkel. 
Határidő: 2018. szeptember 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
A 8. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és az KEN 68/2018. (IX.19.) sz. határozat a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
Mészáros László: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.  

 
k.m.f. 

                   Mészáros László 
                             elnök 
Kollátosz Jorgosz 
bizottsági tag 
 
 
 
Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 


