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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2019. február 20-án  
12:00 órakor megtartott rendes üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Mészáros László, 

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, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó 
irodavezető-helyettes, dr. Kelemen Miklós Sándor a Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, dr. Szathmáryné dr. 
Alföldi Marianna és dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Hantos-Jarábik Klára FMK igazgatója, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Gyócsi Ádám. 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, Alpolgármester Asszonyt, Aljegyző Urat, Igazgató 
Asszonyt és a Hivatal dolgozóit. Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A 
kiküldött napirend szerint 6 napirendi pontunk van, ebből az első ötöt nyílt ülésen, és az utolsót pedig zárt ülésen 
fogjuk tárgyalni. Módosítási javaslat nem érkezett. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, 
szavazzunk a kiküldött napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 9/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló) 
 22/3-4/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése  
 43/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ Alapítványi támogatási kérelmek 
 29/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
              Kállay Gáborné alpolgármester 
 
4./ Támogatási kérelmek 
 Sz-60/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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5./ Javaslat kulturális helyiségpályázat elbírálására 
Sz-61/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
6./ Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatója részére előírt tanfolyami képzés  
 38/2019. 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 2019. évi költségvetés rendelete (II. 
forduló) 
 22/3-4/2019. sz. előterjesztések  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 22/3/2019 sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 10/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 22/3/2019 sz. – 
”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés rendelete (II. forduló)” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
2./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése 
 43/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Mészáros László: Budapest IX. kerület Bakáts tér 3. fszt 2. számú helyiségről van szó, 152 nm. Kérem, 
Alpolgármester Asszonyt, bár nem ő az előterjesztő, tegyen javaslatot a bérleti díjra és a határozott időtartamra.  
 
Kállay Gáborné: Bruttó 23.600,- forintot, a közös költség összegét javaslom díjként, és 2021. december 31-ig szóló 
határozott ideig.  
 
Mészáros László: Tehát bruttó 23.600,- forint bérleti díj és 2021. december 31-ig szóló bérleti jog határozott ideig. 
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 43/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott 
kiegészítéssel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 11/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 43/2019. sz. – 
”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztést, 
azzal a kiegészítéssel, hogy 23.600 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2021. december 31-ig szóló 
határozott idejű bérleti joggal megjelölésével. 
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Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
3./ Alapítványi támogatási kérelmek 
 29/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
                 Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Mészáros László: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat második és a harmadik pontja érinti a 
bizottságunkat. Kérem Alpolgármester Asszonyt, hogy az Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány támogatási 
összegére tegyen javaslatot.  
 
Kállay Gáborné: Javaslom a kért 1 millió forint támogatási összeg megszavazását. 
 
Nikodém Lajos: Tudunk-e valamit a szólistákról, mert 650.000,- forint az olyan Kolonits Klára szintű szólistákat 
tételez fel, 350.000,- forint a zenekar meg az énekkar, és 650.000,- forint a szólista. Nem tudom, hogy tudunk-e 
valamit arról, hogy ki lesz a szólista?   
 
Kállay Gáborné: Nem tudom, hogy kik lesznek személy szerint a szólisták, de 4 szólista bruttó 650.000,- forinttal, 
nem gondolom, hogy ez olyan kimagaslóan nagy gázsi lenne egy szólista számára, én bízom az együttes 
vezetőjében, hogy „olyan” szólistákat hoz. 
 
Kollátosz Jorgosz: Egy részletes elszámolást majd a fellépés után esetleg bekérhetnénk tőlük, és akkor így 
tisztábban látunk. Egyébként ez a bruttó 150.000,- forint, ez reális.  
 
Kállay Gáborné: Én is azt gondolom, hogy az, de egyébként is részletes elszámolással tartozik a pályázó, vagy a 
kérelmező, az mindenféleképpen lesz. 
 
Mészáros László: Ha jól értem, itt a harmadiknál a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány 
tulajdonképpen csak egy tájékoztató, határozati javaslat nem kapcsolódik hozzájuk. Ez csak egy tájékoztató, hogy 
nem használták fel a támogatási összeget.  
 
Szilágyi Imre: Igazából annyi lenne a határozati javaslat, hogy visszavonjuk korábbi határozatunkat, amit hozott a 
Képviselő-testület. Ez a harmadik határozati javaslat lenne. 
 
Mészáros László: Elnézést, olyan rövid a határozati javaslat, hogy észre sem vettem, pedig háromszor megnéztem. 
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 29/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott 
kiegészítéssel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 12/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2019. sz. – 
”Alapítványi támogatási kérelmek” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy az Ars Nova Sacra 
Énekegyüttes Alapítványnak 1 millió forint összeg megjelölésével.  
Határidő: 2019. február 21. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
 

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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4./ Támogatási kérelmek 
 Sz-60/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: A Bioenergetic Kiadó Kft. Kopeczky Lajos életmű ihletésű könyvének kiadására, a Rákóczi 
Szövetség a Magyar Iskolaválasztási Program támogatására, és a Vajdasági Ifjúsági Fórum Vajdasági 
Szabadegyetem támogatására kéri anyagi segítséget. Kérem az előterjesztőt, hogy tegyen javaslatot a támogatási 
összegekre.  
 
Kállay Gáborné: A Bioenergetic Kiadó Kft. estében 800.000,- forint támogatási összegre tennék javaslatot, a 
Rákóczi Szövetségnél és a Vajdasági Ifjúsági Fórumnál pedig a kért maximumot, tehát a 100.000,- forintot, illetve a 
150.000,- forintot javaslom. 
 
Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-60/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, 
az elhangzott kiegészítésekkel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 13/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Bioenergetic Kiadó Kft. részére 800.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-60/2019. számú előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező kérelemben meghatározott, Kopeczky Lajos életmű ihletésű könyvének megjelentetésére az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
Határidő: 2019. február 20. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a Rákóczi Szövetség részére 100.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-60/2019. számú előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező kérelemben meghatározott Magyar Iskolaválasztási Program támogatására az Önkormányzat 
2019. évi költségvetése terhére. 
Határidő: 2019. február 20. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ a Vajdasági Ifjúsági Fórum részére 150.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-60/2019. számú előterjesztés 3. számú 
mellékletét képező kérelemben meghatározott XVII. Vajdasági Szabadegyetem programjainak támogatására az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 
Határidő: 2019. február 20. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
4./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-3. pontokban szereplő támogatások kifizetéséhez szükséges 
megállapodások megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 60 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat kulturális helyiségpályázat elbírálására 

Sz-61/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Két pályázat érkezett: Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete és a Kecskeméti Kortárs 
Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. Az szerepel az előterjesztésben, hogy hiánypótlásra hívták fel a figyelmét a 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft-nek. Ők az iroda tájékoztatása szerint ennek a hiánypótlásnak 
eleget tettek, így mindkét pályázat érvényes.  
 
Illyés Miklós: Megnézve a két pályázót, az látható, hogy tulajdonképpen mind a kettő megfelel. Itt volt egy kis 
késedelem, de végül is sikerült a hiánypótlást megtenniük. Kiemelném az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek 
Egyesületének a testvérvárosi kapcsolatait. Ez elég fontos Ferencváros számára, hogy itt teret nyújthatnak azoknak 
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a művészeknek, akik a testvérvárosainkban dolgoznak, illetve a gyökereik. Ferencvárosban a ’90-es években alakult 
ez a szervezet, és természetesen nagy változásokon ment keresztül a mostani tevékenységig, ami az én 
szememben elég fontos a változásokat figyelemmel kísérve, én őket támogatnám. 
 
Kollátosz Jorgosz: Elolvasva mindkét pályázati anyagot én is az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesületét 
tudnám támogatni, és megszavazni. Megelőzött Illyés Miklós képviselőtársam. Ezt nagyon fontos dolognak tartom én 
is, hogy a testvérvárosi művészek bemutatásával is foglalkozik, és akár a jövőben tudom javasolni a vezetőségnek, 
az Alpolgármester Asszonynak, ha szeretnének bővülni testvérvárosilag, akkor Görögország felé is lehetne nyitni.  
 
Kállay Gáborné: Köszönjük szépen az ötletet, szerintem mindenki nagyon örülne egy görögországi testvérvárosnak, 
ahogy így körbenézek, mindenki maximálisan egyetért. Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, én is az Art 9 
Ferencvárosi Képzőművészek Egyesület mellett tenném le a voksomat, mert alapvetően ez mégis csak egy 
ferencvárosi egyesület, ferencvárosi festőművészek, képzőművészek által alapított egyesület, több ferencvárosi 
kötődéssel rendelkezik, mint a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 
 
Mészáros László: Csatlakozom én is az előttem szólókhoz. Nekem is az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek 
Egyesülete szimpatikusabb, azért mert sokszínűbb kiállítási lehetőségeket kínálnak különböző képzőművészeti 
területeknek, illetve a konkrét megvalósítandó programokat is hiányoltam a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
Nonprofit Kft-től, mert ők inkább általánosságban írtak. Az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete pedig 
konkrétan a különböző kerületi fesztiválokhoz, rendezvényekhez történő csatlakozással, egy sokkal konkrétabb 
programot adtak meg. Az előttem szólók miatt is, a határozati javaslatba az Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek 
Egyesület részére 2020. március 31. napjáig, 45.000,- Ft/hó+Áfa bérleti díj ellenében adnánk a Budapest Ráday utca 
47. földszint III. szám alatti helyiséget. Eredményesnek és érvényesnek nyilvánítanánk a pályázatot. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-61/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 14/2019. (II.20.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest Ráday utca 47. földszint III. szám alatti, 70,47 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete részére 2020. március 31. napjáig szólóan bérbe adja 
45.000,- Ft/hó+Áfa kedvezményes bérleti díj ellenében. 
Határidő: 2019. február 20. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázók értesítéséről, valamint a pályázatban előírt 
együttműködési megállapodás, majd a bérleti szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mészáros László: A nyílt ülés véget ért, köszönöm mindenkinek a részvételt.  
 
Kállay Gáborné: Most jutott eszembe, hogy itt a J. S. Bach János passió c. művéről beszéltünk, - Nikodém Lajosnak 
szeretném jelezni -, hogy János passió c. műben az evangélistának az áriáit általában külön szólista szokta énekelni, 
tehát itt nem 4 szólistáról van szó, mert van egy evangélista, egy szoprán, egy altszóló, Jézus, és plusz, aki az 
áriákat énekli. Tehát ez azt jelenti, hogy ez 5 szólista, ezért nem 4 felé oszlik a pénz, csak jelzem. 
 
Nikodém Lajos: Köszönöm. 
 
Mészáros László: Zárt ülést rendelek el. 
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A 6. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a KEN 15/2019. (II.20.) sz. határozata a zárt ülésről készült 
jegyzőkönyvben található. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

                   Mészáros László 
                             elnök 
Kollátosz Jorgosz  
bizottsági tag 
 
 
 
Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 


