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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 
 
 
 
Ügyiratszám: Kp/9446/2013/XII 
 
 
Tisztelt  Humán Ügyek Bizottsága! 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletben a 
„3202”. sz.  „Roma Koncepció” költségvetési soron 13 000 000 Ft. előirányzatot hagyott 
jóvá, mely előirányzat felhasználásra az alábbi javaslatot teszem: 
 
 
Európa és Magyarország legnagyobb etnikai kisebbsége a cigányság. Sorsuk, boldogulásuk 
nem válaszható el a többi magyar és uniós állampolgár boldogulásától. 
Európa és Magyarország szívében Ferencváros Önkormányzata olyan modell értékű Roma 
Programot dolgozott ki és alkalmaz, mely nemcsak rövid- és közép-, hanem hosszú távon is 
gondoskodik arról, hogy mindenkit megillető jogok és kötelességek szellemében a település 
nélkülözhetetlen tagjai legyenek a romák. Akik maguknak és a közösségüknek egyaránt 
használnak. Akikkel jól és otthon érezzük magunkat, akik jól és otthon érzik magukat. 
 
A Roma Program lényegében azt a szemléletet tükrözi, hogy egyrészt a roma lakosság 
kultúrájának megtartása mellett olyan információkkal és szokásokkal ismertet meg, amelyek a 
többségi társadalomban elfogadottak.  
 
Ferencváros a roma felzárkóztatási programját olyan helyi közösségi befektetésként kezeli, 
amelynek eredményei hosszú távra alapozzák meg a helyi társadalom, a gazdaság 
stabilitásához, gyarapodásához szükséges közösségi együttműködést a településünkön. 
 
Ahogy Önök előtt ismeretes, 2012. április 01. napjától a Roma Program megvalósításában 
négy fő roma mentort alkalmaztunk megbízási szerződéssel. A továbbiakban is igényt tartunk 
munkájukra, mivel a feladataik egy része továbbra is a Roma Program megvalósításában való 
aktív és tevékeny részvétel, valamint a József Attila Terv SOFT Programban meghatározott 
roma mentori feladatok elvégzése is tevékenységeik közé tartozik. 
 
Tekintettel arra, hogy a József Attila Terv SOFT programjában való roma mentori 
tevékenység elszámolható az elnyert pályázati támogatás terhére, ezért a 2013. évre tervezett 
4.000.000 Ft megbízási díjból, csupán a január  havi megbízási díjazás költségeit szükséges 
biztosítani. Javaslom a Roma Mentorok február és március havi bérének tartalékba helyezését. 
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Roma-Magyar Diák Kulturális Fesztivál  
 
Helyszín:  Ferencvárosi Művelődési Központ 
Tervezett költségvetés:  600.000 Ft 
Résztvevők: a Ferencváros köznevelési intézményeinek diákjai. 
Program: A roma és nem roma tanulók közösen mutassák be a roma kultúra értékeit, a nem 
roma gyerekek is megismerhessék a cigány kultúrát, segítve ezzel is az előítéletek lebontását. 
 
Lehetőségek Iskolája 
 
Helyszín: Gát utcai Templom – hittanterem – 
Tervezett költségvetés: 200.000 Ft 
Résztvevők köre: a kerület lakossága. 
A program: Hátrányos helyzetűek számára nyújt ingyenes oktatás. 
 
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme érdekében célzott programok 
 
Helyszín: Külső-Ferencváros, Középső-Ferencváros, Belső-Ferencváros 
Tervezett költségvetés: 600.000 Ft 
Résztvevők köre: a kerület lakossága, célzottan a hátrányos helyzetűek 
A program: Tájékoztatás arról, hogy mi zajlik a várandósság alatt hétről hétre! Végigkísérjük 
az egész kismama-kort, segítünk megérteni, hogy hogyan fejlődik a baba és ehhez hogyan 
alkalmazkodik az anyai szervezet.  
 
Roma Kulturális Fesztivál 
 
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ 
Tervezett költségvetés: 2. 000 000 Ft 
Résztvevők köre: a kerület lakossága 
A program: A hangsúlyos zenei programok mellett, kézműves bemutatók, színházi előadás és 
színes gyerekprogramok egyszerre teszik lehetővé a megismerést és a szórakozást. 
 
Hagyományőrző roma gyermektábor 
 
Helyszín: Balatonlelle 
Tervezett költségvetés: 2.000 000 Ft 
Résztvevők köre: köznevelési intézmények diákjai. 
A program: A roma hagyományőrző tábor a roma népismeret témakörére épül. (ének, zene, 
tánc, az olvasóvá nevelés) 
 
Roma nem roma nők akadémiája  
 
Helyszín: Házasságkötő terem 
Tervezett költségvetés: 500.000 Ft 
Résztvevők köre: kerületi lakosok 
A program: egyedülálló programsorozat, melynek célja a különböző társadalmi és etnikai 
csoportok egymás felé nyitása, közeledése, ismerkedése. 
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Roma gyermekkarácsonyi műsor 
 
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ 
Tervezett költségvetés: 1.000 000 Ft 
Résztvevők köre: köznevelési intézmények diákjai. 
A program: Olyan gyermekeket szeretnénk vendégül látni, akik hétköznapjainkban sok-sok 
nehézséggel küzdenek.   
 
Roma oktatási konferencia  - cigány népmesék hatása a szociális tanulásban – 
 
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ 
Tervezett költségvetés: 500.000 Ft 
Résztvevők köre: köznevelési intézmények pedagógusai. 
A program: Szeretnénk felhívni a figyelmet a magyarországi cigány kultúra, ezen belül a 
cigány mesék értékeire. 
 
„Fogjuk meg egymás kezét” 
 
Helyszín: tervezés alatt 
Tervezett költségvetés: 500.000 Ft 
Résztvevők köre: köznevelési intézmények diákjai. 
A program: A cél az, hogy a gyerekek a táncon keresztül megismerkedjenek az eredeti cigány 
hagyományokkal.  
 
Csatkai Búcsú 
 
Helyszín: Csatka 
Tervezett költségvetés: 150.000 Ft 
Résztvevők köre: kerületi lakosok. 
A program: Mária-napi hagyományos csatkai búcsú minden évben az egyik legnagyobb 
esemény a hazai és a környező országokból érkező cigányoknak. A rendezvényen való 
megjelenést az RNÖ aktív részvételével tervezzük. 
 
Bűnmegelőzési foglalkozások az általános iskolások részére 
 
Helyszín: általános iskolák 
Tervezett költségvetés: 300.000 Ft 
Résztvevők köre: kerületi iskolák tanulói (alsó, felső tagozat) 
A program: Az egyre erőszakosabb társadalom, a médiában és a játékokban látott minta is 
nagy hatással van a fiatalokra. A potenciális áldozatok felvilágosítása mellett, a már áldozattá 
vált fiatalok felvilágosítása is fontos.  
 
Fotótárlat és városnéző túra Kecskemétre 
 
Helyszín: tervezés alatt 
Tervezett költségvetés: 600.000 Ft 
Résztvevők köre: köznevelési intézmények diákjai. 
A program: Szervezni szeretnénk  egy fotótárlatot „ A romák élete” címmel. 
Ezt megelőzhetné egy fotópályázati kiírás, levéltárakban, helytörténeti gyűjteményekben is 
kutakodhatnának a diákok a régi korok emlékei után. 
A régi és újkori idők fényképeit gyűjtenénk egy csokorba. A gyűjtés és fotózás eredményét 
tárlaton mutatnánk be. A legjobb fotókat, a legtöbbet gyűjtőket díjaznánk. A műveket 
vándorkiállításon bemutatnánk be a Ferencvárosban, és pl.: Kecskeméten.  
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„Sporttal az előítéletek ellen”  
 
Helyszín: óvodák, általános iskolák 
Tervezett költségvetés: 400.000 Ft 
Résztvevők köre: óvodás és iskolás korú gyermekek 
A program: Őszi Mini Focitorna szervezése, melynek célja az előítéletek leküzdése és a roma 
– nem roma gyerekek egymáshoz közelítése.  
 
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében-oktatásában – pályázat – 
A hatékony tanulásszervezési módok helye és szerepe a hátrányos helyzetű gyerekek 
oktatásában. Pl.: tanórai differenciálás, csoportmunka, drámapedagógia, kooperatív tanulás. 
 
Tervezett költségvetés: 500.000 Ft 
Résztvevők köre: köznevelési intézmények pedagógusai. 
 
Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát! – pályázat - 
 
Helyszín: kerületi lakosok 
Tervezett költségvetés: 2.000 000 Ft 
Résztvevők köre: kerületi hátrányos helyzetű családok 
A program: Életveszélyes, egészségtelen az otthona? Magas a fűtésszámlája, és 
korszerűsítéssel csökkentené havi kiadásait?  A pályázaton való részvétellel esélyt szeretnénk 
nyújtani azoknak a családoknak, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek. 
 
Szülői fórumok szervezése  
 
Helyszín: Kén utcai Óvoda, József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Telepy Károly Testnevelés Szakosított Iskola, Ferencvárosi Komplex Óvoda és 
Általános Iskola, Molnár Ferenc Általános Iskola. 
Tervezett költségvetés: 140.000 Ft 
Résztvevők köre: pedagógusok, szülők, segítő szakemberek. 
A program: havonta egy alkalommal újabb és újabb előadásokkal próbáljuk felhívni a 
figyelmet a tudatos családépítés fontosságára a „családi mindentudó keretében”. A meghívott 
előadók igyekeznek a felmerülő kérdésekre és problémákra a legmegfelelőbb tanácsokat adni 
a hozzájuk forduló cigány szülőknek. 
 
Roma Mentorok négy fő 2013. január havi megbízási díja: 320.000 Ft 
Tartalék keretösszeg:            690.000 Ft 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 
 

Budapest, 2013. március 14. 

          Formanek Gyula s.k. 
                                                                             alpolgármester 
   

 

 

 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 
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Határozati javaslat 
 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága 
úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) 
önkormányzati rendelet 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési előirányzatának 
felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
   Roma-Magyar Diák Kulturális Fesztivál                600.000 

Lehetőségek Iskolája         200.000 
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme                     600.000 
Roma Kulturális Fesztivál                 2.000.000 
Hagyományőrző roma gyermektábor               2.000.000 
Roma nem roma nők akadémiája        500.000 
Roma gyermekkarácsonyi műsor                                                             1.000.000 
Roma oktatási konferencia                                                                          500.000 
„Fogjuk meg egymás kezét”                                                                        500.000 
Csatkai Búcsú                                                                                              150.000 
Bűnmegelőzési foglalkozások az általános iskolások részére                  300.000 
Fotótárlat és városnéző túra Kecskemétre                                                600.000 
„Sporttal az előítéletek ellen”                                                                     400.000 
Innovatív pedagógiai módszerek – pályázat -                                           500.000 
Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát! – pályázat -                  2.000.000 
Szülői fórumok szervezése                                                                        140.000 

Roma Mentorok négy fő 2013. január havi megbízási díja                     320.000 
Tartalék keretösszeg:                                                                                 690.000 

 Összesen:              13.000.000
  

 
Határid ő: 2013. március 19. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  
                                                                                  

2. Felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési 
előirányzatának terhére gondoskodjon a személyi juttatások kifizetéséről és a 
programok végrehajtásáról. 

 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester  
 
 
 
 
 
       
 
            


