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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 27-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 i rodavezető, Dr. Tomasószkiné dr. 
Kovács Györgyi csoportvezető, dr. Kelemen Miklós Sándor, Oláh Anna a Humánszolgáltatási Iroda munkatársai, dr. 
Szathmáryné dr. Alföldi Marianna és dr. Tóth Tamás Jogi és Pályázati Iroda munkatársai, Janizt Gergő 
csoportvezető, Pap Andrea jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Baranyi Krisztina képviselő, Gyócsi Ádám. 
 
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, Alpolgármester Asszonyt, Hivatal dolgozóit, Aljegyző 
Urat.  8 napirendi pontunk van, az első hetet nyílt ülés keretében, az utolsót pedig zárt ülés keretében fogjuk 
tárgyalni. Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, észrevétel a 
napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 19/2019. (III.27.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására 

81/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
 2./ Alapítványok támogatási kérelmei 
 74/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
               Zombory Miklós alpolgármester 
 
 3./ Ferencvárosi Pinceszínház státuszbővítési kérelme 
 69/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
4./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására 
 68/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
5./ Támogatási kérelem  

Sz-114/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
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6./ Javaslat 3202 „Roma Koncepció” költségvetési sor terhére megvalósítandó programok, kérelmek támogatására  
Sz-115/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

7./ Javaslat kulturális helyiségpályázat elbírálására 
Sz-116/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására  

Sz-89/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására  

81/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 

Mészáros László: Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 81/2019 sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 20/2019. (III.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 81/2019 sz. – 
”Javaslat a Bakáts téri templom toronyórájának felújítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Alapítványok támogatási kérelmei  
 74/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
                  Zombory Miklós alpolgármester 
 
Mészáros László: A határozat első pontjáról fogunk szavazni, Ablonczy László kérelméről.  
 
Kállay Gáborné: Javaslom a maximális összeget Ablonczy László részére.  
 
Mészáros László: 500.000,- forintot kért, akkor ezt az 500.000,- forintot javasoljuk a Képviselő-testületnek. Kérdés, 
észrevétel? Kérem, szavazzunk a 74/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az alábbi kiegészítéssel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 21/2019. (III.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 74/2019. sz. – ” 
Alapítványok támogatási kérelmei” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy Ablonczy Lászlónak 500.000,- 
forint összeg megjelölésével. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Mészáros László elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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3./ Ferencvárosi Pinceszínház státuszbővítési kérelme  
 69/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Mészáros László: 1 fő világosítóval kérik a létszámot megemelni. Ez plusz forrást nem igényel, ez rendelkezésére 
áll a Pinceszínháznak az ő költségvetésében. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 69/2019. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 22/2019. (III.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő -testületnek a 69/2019. sz. – 
”Ferencvárosi Pinceszínház státuszbővítési kérelme” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Mészáros László elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
4./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására  
 68/2019. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Az Erdődy Kamarazenekar Alapítványnak és a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesületnek az idei 
évi vállalásait tartalmazza ez a szerződésmódosítás. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a 68/2019. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról.  
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 23/2019. (III.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képvise lő-testületnek a 68/2019. sz. – 
”Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2019. március 28. 
Felelős: Mészáros László elnök 

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

Sz-114/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Kállay Gáborné: Ezt nem csak a felújítási költségéhez, hanem az orgona beszerzési költségéhez is javaslom. A 
maximális összeget adjuk meg a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének.  
 
Mészáros László: A orgonavásárlás, szállítás, karbantartás és felállítása, ahogy a határozati javaslatban szerepel, 
így a pontos. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-114/2019. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 
3.000.000,- forintos támogatási összeggel. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 24/2019. (III.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének az Sz-114/2019. számú előterjesztés 
mellékletében szereplő kérelmét támogatja, és az Egyházkerület részére 3.000.000 Ft támogatást nyújt a Bartók 
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Béla Unitárius Egyházközség orgonavásárlására, szállítására, karbantartására, valamint felállítására a 2019. évi 
költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi” költségvetési sora terhére. 
Határidő: 2019. március 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ Felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 60 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat 3202 „Roma Koncepció” költségvetési sor terhére megvalósítandó programok, kérelmek 
támogatására 

Sz-115/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Kállay Gáborné: A Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület részére a Romák Világnapja esetén 800.000,- 
forintot, Cigány Táncháznál -ez 7 hónapra- 1.120.000,- forintot, a Roma nemzetiségi koordinátor esetében havi 
bruttó 238.764,- forint támogatási összeget javaslok, és van még egy működési támogatás a Roma Kulturális és 
Sport IX. Közhasznú Egyesület, számára 1.200.000,- forint támogatási összeget javaslok.  
 
Mészáros László: A határozati javaslat első pontjába 800.000,- forint, a második pontjába 1.200.000,- forint, a 
harmadikba 1.120.000,- Forint, és a negyedik pedig benne van a Határozati javaslatban, amely a megbízási díj. 
Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-115/2019. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az alábbi 
kiegészítéssel.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 25/2019. (III.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület részére 800.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-115/2019. számú 
előterjesztés mellékletét képező kérelemben meghatározott, a Romák Világnapja alkalmából megrendezendő 1 
napos tavaszi fesztivál megszervezésére a 2019. évi költségvetés 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési 
sora terhére. 
Határidő: 2019. március 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére 1.200.000,- Ft működési támogatást nyújt a 2019. 
évi költségvetés 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési sora terhére. 
Határidő: 2019. március 27. 
Felelős:  Kállay Gáborné alpolgármester 
3./ a Cigány Táncház 2019. április, május, június, szeptember, október, november, december hónapokban történő 

folytatására 1.120.000,- Ft összeget elkülönít a 2019. évi költségvetés 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési 

sora terhére, egyben felkéri Polgármestert a vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a szerződés 

megkötésére. 

Határidő: 2019. április 27. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ Jóni Natasát megbízza a 2019. április 01 – 2019. szeptember 30. közötti időszakra a Roma nemzetiségi 
koordinátori feladattal, és megbízási díját havi bruttó 238.764,- Ft-ban állapítja meg.  
Határidő: 2019. március 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
5./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-2. pontban meghatározott támogatások kifizetéséhez szükséges 
megállapodás megkötéséről. 
Határidő: 30 nap 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
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6./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a 3. pontban meghatározott, nemzetiségi koordinátorral történő 
megbízási szerződés megkötésére a 2019. évi költségvetés 3202. „Roma Koncepció” költségvetési sora terhére. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

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

Sz-116/2019. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Mészáros László: Egy pályázó volt, a Károli Gáspár Református Egyetem, akik a könyvtárukat kívánják a felújítás 
idejére elhelyezni. Maga a bérleti díj és a bérleti idő már kiírásban meg volt határozva, úgyhogy itt nem szükséges 
ezt most itt meghatároznunk. Kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk az Sz-116/2019. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról.  
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
KEN 26/2019. (III.27.) sz. 

Határozat 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 
1./ a Budapest Bakáts tér 3. földszint II. szám alatti, 152 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget a Károli Gáspár Református Egyetem részére 2021. december 31. napjáig szólóan bérbe adja 23.600,- 
Ft/hó+Áfa bérleti díj ellenében. 
Határidő: 2019. március 27. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázó értesítéséről, valamint a pályázatban előírt együttműködési 
megállapodás, majd a bérleti szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 60 nap 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Mészáros László: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom. Zárt ülést rendelek el. 
 
A 8. sz. napirenddel kapcsolatos hozzászólások és a KEN 27/2019. (III.27.) sz. határozata a zárt ülésről 
készült jegyzőkönyvben található. 
 
 

k.m.f. 
 

                   Mészáros László 
                             elnök 
Kollátosz Jorgosz  
bizottsági tag 
 
 
 
Pap Andrea 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


