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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2017. december 15-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelője „Roma kulturális események megvalósításának, kulturális 

tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására” címmel pályázatot tett közzé. A 

pályázat célkitűzése a roma kulturális események megvalósításán keresztül a cigány nyelvek 

(romani és beás) ápolása és fejlesztése; a roma hagyományok megőrzése, korszerű 

újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályoknak; a roma nemzetiség kulturális 

örökségeinek, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, 

tánc, filmművészet, iparművészet, és mások); a különböző kultúrából származó emberek 

kölcsönös elfogadásának elősegítése. 

A pályázat keretében roma kulturális események megvalósításának támogatására lehet az 

önkormányzatnak projekttervet benyújtani, a megpályázható összeg 500.000 forint. A 

pályázat benyújtási határideje 2018. január 15. 23:59 óra volt. Tekintettel arra, hogy a 

Képviselő-testület idén még nem ülésezett, és a pályázati kiírás alapján kötelezően csatolandó 

melléklet a képviselő-testületi döntés a megvalósítandó program támogatásáról, a pályázati 

anyag összeállításra került XV. Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál címmel, és 

határidőben be lett nyújtva. Ahhoz, hogy a benyújtott pályázatunk érvényes legyen, a Tisztelt 

képviselő-testületnek szükséges most határozatot hoznia a megvalósítandó program 

támogatásáról, s ezen határozatot a pályázat hiánypótlási eljárása keretében be tudjuk 

nyújtani. 

A pályázati kiírás feltételeinek az elmúlt években megrendezésre kerülő roma fesztivál felel 

meg. A program során a roma kultúra különböző vetületeit szeretnénk bemutatni a különböző 

programokon, egyebek között ételkóstolás és kézműves foglalkozások segítségével. A 

látogatók bepillantást nyerhetnek egy hagyományosan a roma mesteremberek által kedvelt 

szakmába, a hegedűkészítésbe is.  A Khamoro együttes táncházat tart, emellett kézműves 

foglalkozások, olvasóliget és meseszigetek várják a gyerekeket.  Bódi Barbara festőművész a 

fesztiválon készít el egy művet, így az érdeklődők figyelemmel kísérhetik az alkotás 

folyamatát is. Hivatásos előadóművészek, egyéni előadók és amatőr folklórcsoportok lépnek 

fel a rendezvényen.  

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat 

benyújtását támogatni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2018. január 15. 

 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1.) egyetért a „Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és 

termékek elérhetővé tételének támogatására” kiírásra készített XV. Ferencvárosi Roma 

Kulturális Fesztivál témájú pályázat benyújtásával, 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2018. január 25. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


