Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. november 21-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:
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, dr. Kelemen
Miklós Sándor Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, dr Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető,
Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Tóth Tamás Jogi és
Pályázati Iroda munkatársai, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea Szervezési és Informatikai iroda
munkatársa, Kiss Lászlóné jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak: Hantos-Jarábik Klára FMK igazgatója, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Szilágyi Zsolt,
Baranyi Krisztina, Gyurákovics Andrea képviselők, Gyócsi Ádám
Mészáros László: Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, Alpolgármester Asszonyt, Hivatal dolgozóit.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A kiküldött napirendhez
képest nem érkezett módosító javaslat. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 78/2018. (XI.21.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Alapítványi támogatási kérelmek
202/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei státuszbővítési kérelme
205/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a 2020.év Trianon emlékévvé nyilvánítására
194/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő
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4./ Támogatási kérelmek
Sz-398/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(4 igen, 1 nem)

Mészáros László: Sajó Ákos jelezte, hogy rossz gombot nyomott meg és igennel kívánt szavazni. Tehát 5
igen, egyhangú szavazattal elfogadtuk a napirendet.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Alapítványi támogatási kérelmek
202/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Három alapítvány van, ebből kettő érinti a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottság szakterületét, ennek megfelelően kérem Alpolgármester asszonyt, hogy a 2B Kulturális és
Művészeti Alapítvány és a Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány támogatására tegyen javaslatot.
Kállay Gáborné: A 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány részére 350.000.-forintra tennék javaslatot és
szeretném kérni, hogy ne a 3421-es kulturális koncepció költségvetési sorról támogassuk az alapítványt,
hanem 3146-os Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság soráról történjen a 350.000.-forint kifizetése.
A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány részére 100.000.-forintra tennék javaslatot, amit a
polgármesteri költségvetési sorról megy.
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 202/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 79/2018. (XI.21.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
202/2018. sz. – ”Alapítványi támogatási kérelmek” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 2B
Kulturális és Művészeti Alapítványnak 350.000.-forint, a Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítványnak
100.000.-forint támogatási összeg megjelölésével a 3146-os Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi Bizottság
soráról történjen a kifizetés.
Határidő: 2018. november 22.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
2./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei státuszbővítési kérelme
205/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Két művelődésszervező státuszra kérte az Igazgató Asszony a státuszbővítést. Az
egyiket a nagy rendezvények szervezésére, a másikat József Attila Emlékhely szakmai vezetésére. A jövő
év első napjától lépne életbe, tehát az idei költségvetést nem érinti, erről majd jövőre kell gondoskodni,
amennyiben a Képviselő-testület támogatja. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 205/2018. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 80/2018. (XI.21.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
205/2018. sz. – ”Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei státuszbővítési kérelme” című –
előterjesztést.
Határidő: 2018. november 22.
Felelős: Mészáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
3./ Javaslat a 2020.év Trianon emlékévvé nyilvánítására
194/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő
Mészáros László: Képviselő Úr kívánja-e kiegészíteni előterjesztését?
Szilágyi Zsolt: Nem
Mészáros László: Számomra nem derült ki a kezdeményezés célja, ha fogalmazhatok így. Úgy gondolom,
hogy mind az Állam, mind a kerületi Önkormányzat a magyar történelemnek a különböző eseményeiről
méltóképpen meg szokott emlékezni. Mi, mint Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság kifejezetten
a kerek évfordulók alkalmából a pályázatainkat is úgy írjuk ki, hogy ezekre az évfordulókra reflektálunk.
Nem tudom, hogy pontosan ennek az emlék bizottságnak mi lenne a szerepe, azon kívül, amit mi hozzá
tudunk adni ehhez?
Szilágyi Zsolt: Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a határon túli szervezeteinkkel, ezért is gondoltam, hogy
a 100. évforduló alkalmából egy komolyabb megemlékezést lehetne tartani. A Kormány nem támogatta ezt
az előterjesztést, de a törvény nem zárja ki, hogy amit a Kormány nem támogat, azt a Ferencváros
Önkormányzata megtehetné, ezért gondoltam, hogy benyújtom ezt az előterjesztést. Amit a törvény nem
tilt, az szabad, erről a gyalázatos eseményről szerintem komolyabban kell megemlékeznünk, mint egy
egyszerű kis ünnepről Az egész évet kellene emlékévvé tenni, ha már az újratárgyalást a Kormány nem
indítványozta száz év után, akkor legalább emlékezzünk meg méltóan erről a gyalázatos eseményről.
Mészáros László: A két fél másképp áll ehhez a dologhoz vagy kétféleképpen lehet hozzáállni.
Nyilvánvalóan ez egy elég tragikus történelmi esemény volt az ország életében, mi a Nemzeti
Összetartozás Napját ünnepeljük június 4-én. Az Önkormányzatnak minden határon kívüli országban, a
Kárpát-medencében van testvérvárosa, akikkel egész évben tartja a kapcsolatot, folyamatosan egymás
meghívásainak eleget tesz, és ápolja ezeket a kapcsolatokat. Trianonról így is megemlékezhetünk.
Kállay Gáborné: Ez egy élő kapcsolat itt Ferencvárosban, az elcsatolt országrészekkel,
Sepsiszentgyörggyel, Magyarkanizsával, Királyhelmeccel, Beregszásszal meg van a folyamatos kapcsolat.
Azt gondolom, hogy egy emlékévnek meghirdetése nem önkormányzati feladat.
Sajó Ákos: Egyetértek, hogy a 100. évfordulót méltóképpen meg kell ünnepelnünk itt a kerületben is.
Talán túlzásnak gondolom, hogy egy egész évet erre szánjunk.
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Nem biztos, hogy igazam van, de azokat az ünnepségeket, amit egyébként is meg szoktunk rendezni, azt
egy kicsit „felturbózzuk”, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon, és még több lehetőséget különböző
rendezvényekre, ahol ezt, kellőképpen hangsúlyozni tudjuk, hogy mekkora tragédia ért minket, mert a
legnagyobb tragédia érte a magyarságot Trianonban. Ez nem fog soha „begyógyulni”, ha méltóképpen
nem tudjuk az utókornak is, a fiatalabb nemzedékeknek is átadni.
Szilágyi Zsolt: Amit Alpolgármester asszony is elmondott, ezért lenne ez egy nagy gesztus határon túli
testvéreinknek. Ez nem önkormányzati szintű dolog, és ha nem tiltja semmi, akkor az Önkormányzat ezt
megtehetné, megrendezhetné. Más országokban, a hátáron túl elcsatolt részeket megünneplik,
nagyszabású ünnepségeket rendeznek Romániában és Szerbiában is. Az akkori Nándorfehérváron a mai
Belgrádban egy monumentális emlékművet építettek a franciáknak, köszönetül, hogy elcsatolták azokat a
területeket Magyarországtól. Más ünnepelni fog, mi szeretnénk emlékezni egész évben.
Kállay Gáborné: Azt gondolom, hogy mi is meg fogunk emlékezni, mint mindannyian, és Ferencváros is
meg fog emlékezni Trianon 100 éves évfordulójáról. Egy emlékév meghirdetése, egy sokkal szélesebb és
nagyobb feladat, mint hogy egy Önkormányzat ezt elvállalja.
Kollátosz Jorgosz: Tisztelt képviselő úr! Az Önkormányzatnak ez mennyibe kerülne? Lehet-e tudni erről a
rendezvényről körülbelüli összeget?
Szilágyi Zsolt: Nem tudom, mennyibe kerülne. Ez lenne a készítendő előterjesztésbe, hogy vizsgálják
meg nyújtsák be a Képviselő-testület elé.
Kállay Gáborné: Nyilvánvalóan nem anyagi okai vannak.
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 194/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 81/2018. (XI.21.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
”A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 194/2018. sz. –
”Javaslat a 2020.év Trianon emlékévvé nyilvánítására” című – előterjesztést.„
(1 igen, 4 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)
4./ Támogatási kérelmek
Sz-398/2018. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Kérem, Alpolgármester asszonyt tegyen javaslatot a támogatás összegére.
Kállay Gáborné: Az Assisi Szent Ferenc Főplébánia részére 300.000.-forintot, a kért összeget javaslom. A
Könyvszolgálat Kulturális Egyesület részére pedig 500.000.-forintot javasolok azzal a megjegyzéssel, hogy
nem a 3421-es kulturális koncepció költségvetési sorról, hanem a 3146-os Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottság sorról kapjanak támogatást.
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Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-398/2018. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 82/2018. (XI.21.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ a Budapest-Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Főplébánia részére 300.000.- Ft támogatást nyújt az Sz398/2018. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvények
megrendezésének utólagos támogatása céljából a 2018. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi
és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sora terhére.
Határidő: 2018. november 21.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
2./ a Könyvszolgálat Kulturális Egyesület részére 500.000.- Ft támogatást nyújt az Sz-398/2018. számú
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott ferencvárosi könyves szekér
felépítésének céljából a 2018. évi költségvetés 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sora
helyett a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére.
Határidő: 2018. november 21.
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a 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.)
Mészáros László: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.
Mészáros László
elnök
Kollátosz Jorgosz
bizottsági tag

Kiss Lászlóné
jegyzőkönyvvezető
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