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

 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2019. január 23-án  

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, Halmai András 
irodavezető-helyettes, Apollónia Aranka irodavezető, dr. Kelemen Miklós Sándor Humánszolgáltatási Iroda 
munkatársa, dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársa,Teszár Hedvig Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
munkatársa, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
 
Meghívottak: Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Gyócsi Ádám, Intzoglu István képviselő. 
 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, Alpolgármester Asszonyt, Intzoglu István képviselő 
Urat, Hivatal dolgozóit és Aljegyző Urat. 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 1/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat Sepsiszentgyörgy településsel kötött testvérvárosi kapcsolat megerősítésére 
 7/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Alapítványi támogatási kérelmek 
 9/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére 
 Sz-17/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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4./ Stereo Kft. támogatási kérelme 
Sz-18/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat Sepsiszentgyörgy településsel kötött testvérvárosi kapcsolat megerősítésére 
 7/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Mészáros László: Román törvények írják elő a testvérvárosnak a kapcsolat megerősítését, és természetesen 
nekünk is érdekünk, hogy fennmaradjon ez a régóta fennálló kapcsolat. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 
7/2019 sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 2/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2019 sz. – ” 
Javaslat Sepsiszentgyörgy településsel kötött testvérvárosi kapcsolat megerősítésére” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. január 24. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Alapítványi támogatási kérelmek 
 9/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Mészáros László: A Leövey Gimnáziumért Alapítványt 300.000,- forinttal és az Aranycsapat a Kárpát-medencei 
Fiatalok Sportjáért Alapítványt pedig 500.000,- forinttal kívánjuk támogatni. A Képviselő-testület hatásköre, mivel 
alapítványokról van szó, a támogatási összegek szerepelnek a határozati javaslatban. Irodavezető jelezte, hogy csak 
az első határozatról kell szavazni, kérdezem Aljegyző Urat, hogy ez jogilag helytálló-e?  
 
Dr. Ruzsits Ákos Jenő: Tisztelt Bizottság, igen, mert a Bizottság feladatkörét az első támogatás érinti, egyébként 
pedig a Képviselő-testület fog dönteni az alapítványok támogatásáról, míg a másik a sporttal kapcsolatos, így a 
másik bizottság feladatkörét érinti. 
 
Mészáros László: Köszönöm, hogy Irodavetető Úr jelezte, és Aljegyző Úr jogi szakvéleményét megfogadva az első 
határozati javaslatot teszem csak fel szavazásra. A Leövey Gimnáziumért Alapítványt javasoljuk elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 9/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 3/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 9/2019. sz. – 
”Alapítványi támogatási kérelmek” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a Leövey Gimnáziumért 
Alapítványnak 300 ezer Ft összeg megjelölésével. 
Határidő: 2019. január 24. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére 
 Sz-17/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Bizottsági hatáskörben a Ráday u. 47. földszint III. sz. alatti helyiségről van szó, az időtartam 
2020. március 31. A bérleti díj is meghatározásra került 45.000,- forint/hó+ÁFA összegben, illetve az előterjesztés 
mellékletét képezi a pályázati felhívás is az eddigi gyakorlatnak megfelelően, változást nem találtam. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk a Sz-17/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 4/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-17/2019. sz. előterjesztés 
mellékletét képező pályázati felhívást, az abban foglalt pályázati feltételeket, követelményeket, bírálati szempontokat 
és felkéri a Polgármestert a pályázat közzétételére.  
Határidő: 2019. január 23. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Stereo Kft. támogatási kérelme 

Sz-18/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: Itt a református zenei fesztivált szervező STEREO Kft. támogatásáról van szó, akik a II. 
Ferencvárosi Szakrális Kórustalálkozóhoz kérik a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
támogatását. Alpolgármester Asszonyt kérem, hogy a támogatási összegre tegyen javaslatot, 400.000,- Ft összeget 
kérnek.  
 
Kállay Gáborné: Igen, kérem, hogy a maximális összeget szavazza meg a Bizottság. 
 
Mészáros László: Ez az idei költségvetés terhére történik majd, 400.000,- forinttal egészül ki a pályázati javaslat. 
 
Nikodém Lajos: Annyira sikeres volt a tavalyi is, teltházas volt, álltak hátul az emberek, pedig kórusversenyekre, 
kóruselőadásokra nem szokott ekkora tömeg lenni. Mindenképpen támogatom. Remek kezdeményezés. Örülök, 
hogy nem csak egyházi, hanem világi kórusok is jelentkeztek, akik esetleg keresik a kapcsolatot. Messzemenőleg 
támogatom.  
 
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-18/2019. sz. előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 5/2019. (I.23.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a STEREO Kft. részére 400.000,- Ft támogatást nyújt a Sz-18/2019. számú előterjesztésben meghatározott 
kórustalálkozó költségeinek támogatása céljára az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
Határidő: 2019. január 23. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
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Határidő: döntést követő 60 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 
 
 
 
Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 


