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Tárgy:  Javaslat a 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési sor terhére 

megvalósítandó programok, kérelmek támogatására 
 
Előterjesztő:   Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
    Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s. k.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

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 Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) számú önkormányzati 

rendeletében a 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési előirányzatán 10.000.000,- Ft-ot hagyott 

jóvá, mely előirányzatból az alábbi programok megvalósításához kérjük a Tisztelt Bizottság 

támogatását.  

I. 

Roma Kulturális Fesztivál  

 

A Ferencvárosi Művelődési Központ által 2019. június 29-én kerül megszervezésre a Roma Kulturális 

Fesztivál. A fesztiválon a roma kultúra különböző vetületeit mutatják be. Autentikus roma étel-

kóstolás, roma zenei előadók, a gyermekek számára kreatív szórakoztató foglalkozások képezik a 

programot. A fesztivál szervezője és helyszíne a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

lesz, várható költsége 1.200.000,- Ft. 

 

 

A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: RNÖ) elnöke, Tar József István 

2019. június 19. napján kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Kérelmében anyagi támogatást kér 

több éve nagy sikernek örvendő két programjuk megvalósításához. Előadja, hogy ezek a programok, 

rendezvények sok segítséget, és számos élményt nyújtanak a kerületben rossz szociális körülmények 

közt élő roma és nem roma családoknak. 

 

II. 

Nyári tábor 

 

Balatonlellén megrendezendő „Hagyományőrző, kulturális és tehetséggondozó nyári tábor”-t szervez 

az RNÖ, melyen várhatóan közel 100 gyermek fog részt venni. A résztvevő gyermekek részére cigány 

nyelv tanulást, cigány tánc tanulást, közös zenéléseket-énekléseket tartanak. A tábor étkezési és 

program-költségeinek támogatására 1.000.000,- Ft támogatást kérnek. 

 

III. 

Családi kirándulás 

 

Az RNÖ egynapos családos kirándulást szervez Esztergom – Szlovákia úticéllal, melynek során helyi 

nevezetességeket tekintenek meg, vallási közösségeket látogatnak meg, strandolnak a résztvevők. A 

kirándulás során elköltött éttermi étkezésekre (ebéd, üdítő, reggeli és vacsora), továbbá az utazáshoz 

szükséges 2 db autóbusz bérlésére fordítanák a kapott támogatást. A program megvalósítására 

tervezett összeg: 500.000,- Ft. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését a Roma Kulturális Fesztivállal, 

valamint az RNÖ támogatási kérelmével kapcsolatban. 

 

 

Budapest, 2019. június 19. 

 

 

 Kállay Gáborné s. k. 

 alpolgármester 

 

Melléklet: kérelem 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat 
 

 

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

Bizottság úgy dönt, hogy  

 

 

1. a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei részére ….. Ft támogatást nyújt a  

Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál megtartására a 2019. évi költségvetés 3202. számú 

„Roma Koncepció” költségvetési sora terhére. 

 

Határidő: 2019. június 26. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. a Ferencvárosi Roma Önkormányzat részére ……Ft támogatást nyújt a Balatonlellén 

megrendezendő hagyományőrző, kulturális és tehetséggondozó nyári tábor étkezési- és 

program-költségeinek fedezésére a 2019. évi költségvetés 3202. számú „Roma Koncepció” 

költségvetési sora terhére. 

 

 Határidő: 2019. június 26. 

 Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

3. a Ferencvárosi Roma Önkormányzat részére a megrendezésre kerülő Esztergom – Szlovákiai 

kirándulás megszervezésére ….. Ft támogatást nyújt a 2019. évi költségvetés 3202. „Roma 

Koncepció” költségvetési sora terhére. 

 

Határidő: 2019. június 26. 

 Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-3. pontokban szereplő támogatások 

kifizetéséhez szükséges megállapodások megkötéséről. 

 

           Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester   


