
      
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

Iktató szám: Sz-344/2019. 

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság   

2019. december 2-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 
 
Előterjesztő:  Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  
    Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra 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, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

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

Képviselő-testületének az Önkormányzat 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 előirányzat terhére az alábbi kérelem 

kapcsán kérem a Tisztelt Bizottság támogatását. 

 

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

István 2019. november 24. napján kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, Polgármester 

Asszonyhoz, melyben összesen 2.000.000,- Ft anyagi támogatást kér az alábbiakra: 

 

1. az RNÖ célja, hogy minél több rászoruló családon tudjanak segíteni az ünnepek előtt, 

így decemberben több kisebb rendezvényt, valamint adományosztást (fenyőfa-, 

mikuláscsomag- és szaloncukorosztás) is szerveznének a fentiekben megjelölt 

támogatási összeg terhére,  

 

2. tekintettel arra, hogy az RNÖ képviselőinek létszáma 5 főre növekedett, szükségessé 

vált az iroda műszaki és egyéb berendezéseinek, informatikai infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése, mely eszközök beszerzésének költségét szintén a fentiekben 

igényelt támogatási összegből kívánják fedezni. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy jelen előterjesztésben kizárólag az előterjesztés 1. 

pontjában rögzítettek támogatására, a decemberi rendezvények és adományozások 

támogatására teszek javaslatot. 

 

Elnök úr kérelmében támogatási igényét összesen 2.000.000,- Ft-ban jelölte meg, melyhez a 

szükséges fedezet rendelkezésre áll Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019. (II.26.) számú önkormányzati rendelete 3202. számú „Roma Koncepció” 

költségvetési előirányzatán. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2019. november 28. 

 Döme Zsuzsanna s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 

Melléklet: RNÖ-kérelem 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatásügyi, 

Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1.) a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére ……………………Ft 

támogatást nyújt az Sz…-/2019.számú előterjesztés mellékletét képező kérelemben 

meghatározott rendezvények szervezésére, adományosztásra a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről szóló rendeletének 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési 

sora terhére. 

  

Határidő: 2019. december 2. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2.) felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott 

támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 15 napon belül 

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester 



 


