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

 
Jegyzőkönyv 

készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2019. március 06-án  
09:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 
Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 

II. emeleti ülésterem  
 
Jelen vannak:  Mészáros László, 

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

 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. 
Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, dr. Kelemen Miklós Sándor 
a Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Janitz Gergő csoportvezető, Koór Henrietta csoportvezető, Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó. 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, Alpolgármester Asszonyt, a Hivatal munkatársait. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Rendkívüli ülésünk oka, hogy az idei évi pályázatokat időben 
ki tudjuk írni, és az áprilisi rendes ülésen már el is tudjuk bírálni. Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 16/2019. (III.06.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a 2019. évi pályázatok meghirdetésére 

Sz-74/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

   
2./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére 

Sz-77/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a 2019. évi pályázatok meghirdetésére 

Sz-74/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Most egy előterjesztésben szerepel mind a 4 pályázat. A témákat sikerült jól megjelölni, a civil 
szervezetek támogatásánál, Rákóczi emlékév, Ady Endre, Radnóthi Miklós munkássága, természetesen a József 
Attila kultusz is benne van a pályázatban. Az egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatásában 
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megjelennek már a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódó programok. A benyújtási határidőt 
elegendőnek tartják-e? Ezen a héten fel tud kerülni a Honlapra?  
 
Halmai András: A honlapra a héten kerül fel, az újságba hétfőn kerül be. 
 
Mészáros László: Elegendőnek tartjuk a határidőt, 3 hét van. A hagyományoknak megfelelően a bíráló bizottságba 
javasolnám a tagokat.  A civil pályázatoknál Illyés Miklóst javaslom a bíráló bizottságba delegált tagként. A kulturális 
pályázatoknál Sajó Ákost javaslom a bíráló bizottságba delegált tagként. Az egyházi pályázatoknál Nikodém Lajost 
javaslom a bíráló bizottságba delegált tagként. A nemzetiségi pályázatoknál pedig Kollátosz Jorgoszt javaslom a 
bíráló bizottságba delegált tagként. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-74/2019. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról, az alábbi kiegészítéssel. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 17/2019. (III.06.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy: 
1./ a hatályos költségvetési rendelet  

- 3922. számú sorában elkülönített keretösszeg terhére 4.000.000.- Ft, azaz négymillió forint összeget a civil 
szervezetek 2019. évi támogatása érdekében, 

- 3972. számú sorában elkülönített keretösszeg terhére 15.000.000,- Ft, azaz tizenöt millió forint összeget a 
kulturális tevékenységek 2019. évi támogatása érdekében, 

- 3921. számú sorában elkülönített keretösszeg terhére 6.000.000.- Ft, azaz hatmillió forint összeget az 
egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek tevékenységének 2019. évi támogatása érdekében, 

- 3989. számú sorában elkülönített 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint összeget a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok programjainak 2019. évi támogatása érdekében 

egyszeri pályáztatás útján oszt szét. 
Határidő: 2019. március 6. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ jóváhagyja az Sz-74/2019. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásokat és a kapcsolódó 
formanyomtatványokat, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 2019. március 11. 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester  
3./ a pályázatok KEN által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület általi – elbírálását 
megelőzően a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre 
előkészíti a Bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi táblázat szerinti 
személyeket választja: 
 

Pályázati kiírás Tag Tag Tag Tag 

Civil 
Kállay Gáborné, 
alpolgármester 

Mészáros László, 
Kulturális, 

Egyházügyi és 
Nemzetiségi 

Bizottság elnöke 

dr. Kelemen Miklós, 
pályázatokkal 

foglalkozó 
tisztviselő 

Illyés Miklós (Kulturális, 
Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottság 
által delegált 1 fő) 

Kulturális 
Kállay Gáborné, 
alpolgármester 

Mészáros László, 
Kulturális, 

Egyházügyi és 
Nemzetiségi 

Bizottság elnöke 

dr. Kelemen Miklós, 
pályázatokkal 

foglalkozó 
tisztviselő 

Sajó Ákos (Kulturális, 
Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottság 
által delegált 1 fő) 

Egyházi 
Kállay Gáborné, 
alpolgármester 

Mészáros László, 
Kulturális, 

Egyházügyi és 
Nemzetiségi 

Bizottság elnöke 

dr. Kelemen Miklós, 
pályázatokkal 

foglalkozó 
tisztviselő 

Nikodém Lajos 
(Kulturális, Egyházügyi 

és Nemzetiségi 
Bizottság által delegált 1 

fő) 
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Nemzetiségi 
Kállay Gáborné, 
alpolgármester 

Mészáros László, 
Kulturális, 

Egyházügyi és 
Nemzetiségi 

Bizottság elnöke 

Oláh Anna, 
esélyegyenlőségi 

referens 

Kollátosz Jorgosz 
(Kulturális, Egyházügyi 

és Nemzetiségi 
Bizottság által delegált 1 

fő) 

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Határidő: 2019. március 6. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 

 
 
2./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére 

Sz-77/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Mészáros László: A nemrég kijelölt Budapest, IX. Bakáts tér 3. földszint II. sz. alatti helyiségről van szó. Maga az 
időtartam és a bérleti díj már a kijelölésben meg lett határozva, most ezzel nincsen dolgunk. Kérdés, észrevétel? 
Kérem, szavazzunk az Sz-77/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 18/2019. (III.06.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-77/2019. számú előterjesztés 
mellékletét képező pályázati felhívást, az abban foglalt pályázati feltételeket, követelményeket, bírálati szempontokat 
és felkéri a Polgármestert a pályázat közzétételére.  
Határidő: 2019. március 06. 
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 
 


