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Ügyiratszám: Kp/801-13/2014/XII.
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati rendeletben a
3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési soron 13.000.000.- Ft előirányzatot hagyott
jóvá.
A 2013. évben a Roma Koncepcióban rögzített programok között több olyan, a 2013. évet
megelőző években nem tervezett program is megvalósításra került, amiket a programok
népszerűségére, sikeres megvalósításra tekintettel a 2014. évben ismét javasolt a Koncepció
programjai között szerepeltetni.
A Roma Koncepció költségvetési sor felosztása a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
javaslatainak beépítésével történt.
A „Roma Koncepció” költségvetési sor felosztását 2014. április 10. napján a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a testületi ülésén megtárgyalta és a …/2014. (IV.10.) számú
határozatával azt elfogadta. A határozat kivonatot jelen előterjesztés Melléklete tartalmazza.
Ezek figyelembe vételével a 2014. évben az önkormányzat 2014. évi költségvetése 3202.
számú „Roma Koncepció” költségvetési sorának felosztására az alábbi javaslatot teszem.
1. Konferencia a romák világnapján
A konferencia célja: a Kormány, az egyház, Budapest Főváros Önkormányzata megjelent
képviselői bemutassák a romák felzárkóztatásával kapcsolatos célokat, feladatokat, az elért
eredményeket.
A Romák Világnapja rendezvény hagyományteremtő jelleggel került első ízben
megrendezésre.
Helyszín: A Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza – Díszterem –
Időpont:2014. március 26.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500.000,-Ft költséget javasolt a rendezvény költségeinek
fedezésére.
A program megvalósítása a tervezett költséghez képest az előre nem tervezett protokolláris
kiadások miatt 550.000.-Ft volt.
A már 2014. március 26. napján megtartott rendezvényen a megjelentek száma 150 fő volt.
2.

Ferencvárosi gyermeknap

A program célja: a Ferencvárosban élő roma és nem roma gyerekeknek lehetőséget
kívánunk biztosítani, hogy együtt vegyenek részt a vidám, játékos programokon.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetés eredményeként a program
megvalósítására 900.000,-Ft-ot javasolok. Az RNÖ ezt a saját költségvetéséből 200.000,-Ft-al
kiegészíti.
Résztvevők köre: a Ferencvárosban élő gyermekek
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3. Roma Kulturális Fesztivál
A program célja: a Ferencvárosban élő roma és nem roma családok közti előítéletek kezelése
és megszűntetése.
A programok között kulturális műsorokat, sportolási lehetőséget kínálunk a gyermekeknek és
a családoknak, valamint a gyermekek részére színes programokat, így lufi hajtogatás, póniló
lovaglás, ugráló vár, kézműves foglalkozások, könyvkuckó keretében élőmese előadást
szervezünk. A résztvevők ízelítőt kaphatnak a roma hagyományos ételekből is. Terveink
szerint a Karaván Művészeti Alapítvány előadását is megtekinthetik a résztvevők.
A program szervezői:a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Ferencvárosi Művelődési
Központ.
Időpont: 2014. június 13-14.
Tervezett költségvetés: 2. 600.000.-Ft
A fesztiválon résztvevők várható létszáma: 400 fő.
4. Hagyományőrző roma gyermektábor étkeztetésének támogatása
A program célja: a résztvevő roma gyermekek a szervezett programokon keresztül jobban
megismerhetik a különböző roma csoportok kultúráját. A programok között szerepel a
képesség és készségfejlesztés, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők, roma kultúrával
kapcsolatos ki – mi tud vetélkedő, valamint kirándulások Balatonlellén és környékén.
Helyszín: Ferencvárosi gyerektábor, Balatonlelle
A program megvalósítója: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tábor költségét előzetesen 2.500.000,-Ft-ra becsülte.
Az előzetes egyeztetés során a szóbeli megállapodás alapján a Roma Koncepció sorról a
Hagyományőrző roma gyermektábor 1 heti étkezési költsége kerül biztosításra.
Tervezett költségvetés: 1.500.000.-Ft
Résztvevők köre: 120 fő roma általános iskolás diák.
5. Roma Holokauszt Emléknapi rendezvény
A program célja: a roma holokauszt a magyar történelem, a kollektív emlékezet részévé
váljon és az ártatlanul üldözött és megölt emberek emléke fennmaradjon.
A program szervezői: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Ferencvárosi Művelődési
Központ.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslata szerint 1.500.000,-Ft költséget igényel a
rendezvény megtartása.
Az előzetes egyeztetés során a szóbeli megállapodás alapján a Roma Koncepció sorról a
Roma Holokauszt Emléknapi rendezvény megtartására 1.000.000,-Ft-ot terveztünk.
Résztvevők köre: 200 fő.
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6.

Csatkai búcsú

A program célja: Mária napi zarándoklaton való részvétel, a roma közösségek célirányos
lelki gondozása és közösségépítése. A résztvevők Csatkán szentmisén vehetnek részt.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 200.000,-Ft támogatást kért, amiből a kb. 50 fő teljes
ellátását, a résztvevők étkezését és az utazási költségeket biztosítanánk. Az RNÖ további
100.000,-Ft önerőt biztosít a programhoz.
A program szervezője: Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tervezett költség: 200.000,-Ft
Résztvevők köre: kb. 50 fő
7. Roma gyermek karácsony
A program célja: a szórakozás és nevetés mellett, olyan élmény megszerzése, amely a
cirkusz világán keresztül bemutatja az emberi összetartás, egymásra utalás fontosságát.
Helyszín: Fővárosi Nagycirkusz
A program szervezője: a Humánszolgáltatási Iroda
Tervezett költségvetés: 1.000.000.-Ft
Résztvevők köre: a köznevelési intézmények 6 – 14 éves diákjai kb. 250 fő.
A programon résztvevők közül 60 főt az Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelöl.
8.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett roma gyermek karácsony

A program célja: a gyermekek részére ajándékokkal és műsorral kívánjuk emlékezetessé
tenni a karácsonyt.
A program szervezői: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Ferencvárosi Művelődési
Központ.
Tervezett költség: 1.500.000,-Ft
Résztvevők köre: kb. 150 fő
9. „Roma, nem Roma Nők Akadémiája” program
A program célja: olyan Roma nemzetiségű nők életének, pályafutatásának bemutatása,
amelyek példát adhatnak roma és nem roma nők számára.
Helyszín: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Házasságkötő
terem.
A program szervezője: a Humánszolgáltatási Iroda
Tervezett költségvetés: 100.000.-Ft
Tervezett rendezvények száma: 4 alkalom
Résztvevők várható létszáma: 30-60 fő/alkalom
10.

„Önnek is van esélye felújítani otthonát!” program

A program célja: lehetőség nyílik arra, hogy a kiválasztott családok a biztosított anyagok
felhasználásával lakásukat önerőből kifessék, valamint az egyes lakások részleges felújítására
is sor kerülhet.
A program megvalósítása a Ferencvárosi Szociális és Gyerekjóléti Intézmények
Igazgatósággal, együttműködési megállapodás keretében történik.
Tervezett költségvetés: 2.000.000.-Ft
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11.

„Fogjuk meg egymás kezét” program

A program célja: a Kén utcai óvodában folyó kísérleti program és az interaktív érzékenyítő
program folytatása, a gyermekek táncon, meséken, mondákon keresztül megismerik az eredeti
cigány hagyományokat.
Helyszín: Kén utcai óvoda
Tervezett költségvetés: 1.000.000.-Ft
A program megvalósítása a Kén utcai óvodával együttműködési megállapodás keretében
történik.
12.

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségügyi szűrése

A program célja: a hátrányos helyzetű emberek egészségének megőrzése, a betegségek
megelőzése, kiszűrése.
Tervezett szűrések, vizsgálatok: látás vizsgálat, gyermekorvosi, általános bőrgyógyászati,
látásélesség és szájüregi szűrések, valamint vérnyomás-, vércukorszint mérése.
Helyszín: 3 alkalom, három különböző helyszínen.
A program szervezője: a Humánszolgáltatási Iroda
Tervezett költségvetés: 650.000.-Ft
A szűrés(ek)en megjelenő várható létszám: alkalmanként 150 – 200 fő
A fenti javaslatok sikeres megvalósítása érdekében a 2014. évben is számítunk a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat szervező, koordináló együttműködésére és aktív részvételére.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés megtárgyalásával, és a határozati javaslat
elfogadásával támogassa a 2014. évi keretösszeg felhasználását.

Budapest, 2014. április15.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslatok:

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati
rendelet 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési előirányzatának felhasználását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Program

Keretösszeg a program
megvalósítására Ft
Konferencia a romák Világnapján
550.000
Ferencvárosi gyermeknap
900.000
Roma Kulturális Fesztivál
2.600.000
Hagyományőrző roma gyermektábor étkezésének
1.500.000
támogatása
Roma Holokauszt Emléknapi rendezvény
1.000.000
Csatkai búcsú
200.000
Roma gyermekkarácsony
1.000.000
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
1.500.000
szervezett roma gyermek karácsony
„Roma nem Roma Nők Akadémiája” program
100.000
„Önnek is van esélye felújítani otthonát” program
2.000.000
„Fogjuk meg egymás kezét” program
1000.000
650.000
Hátrányos
helyzetű
társadalmi
csoportok
egészségügyi szűrése
13.000.000
Összesen:

Határidő: 2014. április 23.
Felelős: Illyés Miklós elnök

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága
felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a 3202. számú költségvetési előirányzat terhére a
2014. évi Roma Koncepció 1. pontban meghatározott rendezvényeinek megrendezése
érdekében szükséges szerződések megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága
felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a 3202. számú költségvetési előirányzat terhére a
2014. évi Roma Koncepció keretén belül az „Önnek is van esélye felújítani otthonát”
program megvalósítása érdekében az együttműködési megállapodást a Ferencvárosi
Szociális és Gyerekjóléti Intézmények Igazgatóságával megkösse.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága felkéri
a Polgármester Urat, hogy a 3202. számú költségvetési előirányzat terhére a 2014. évi Roma
Koncepció keretén belül az „Fogjuk meg egymás kezét” program megvalósítása érdekében
kössön együttműködési megállapodást a Csudafa óvodával.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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