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ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság   

2019. március 27- i ülésére 
 
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 Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testületének 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. 

Romák Világnapja 

 

Farkas Zsolt, a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) rendezvény-

szervezője 2019. február 27. napján kelt, a jelen előterjesztés mellékletét képező levelében fordult 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához (a továbbiakban: Ferencváros 

Önkormányzata), melyben egy a Romák Világnapjához fűződő tavaszi fesztivál megrendezéséhez 

kérnek támogatást. 

 

A kérelmező hangsúlyozza, hogy a felnövekvő generáció szempontjából elengedhetetlen és feltétlenül 

szükséges az olyan kulturális értékek közvetítése, melyek meghatározóak lehetnek az identitás és 

hovatartozás érzés kialakulásában. 

 

A kérelem szerint a – kiállítást, kerekasztal beszélgetést, zenés-táncos produkciót, valamint koncertet 

is felölelő – rendezvény a Ferencvárosi Művelődési Központban 2019. május 18. napján (szombaton) 

kerül megvalósításra, és várható költsége bruttó 800.000,- Ft. 

 

II. 

Cigány Táncház 

 

2014. évtől kezdődően töretlen sikerrel, havi rendszerességgel kerül megrendezésre a Cigány Táncház 

program a Ferencvárosi Művelődési Központban. A Ferencváros Önkormányzata által támogatott 

program minden hónap első péntekén 17.00. és 20.00. óra között élő zenével, női és férfi tánctanár 

biztosításával valósul meg. 

 

A szervezők a 2019. évben is folytatni szeretnénk a Cigány Táncház programot április, május, június, 

szeptember, október, november és december hónapokban, melynek tervezett költsége alkalmanként 

bruttó 160.000,- Ft, ami 7 hónapra összesen: 1.120.000,- Ft. 

 

III. 

Roma nemzetiségi koordinátor 
 

A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tar József azzal a kéréssel kereste meg 

Ferencváros Önkormányzatát, hogy munkájukat egy koordinátor munkatárs biztosításával támogassa. 

Elnök úr elmondta, hogy a kerületi lakosok minden hétköznap 8:00 és 16:00 óra között tudnak ügyeket 

intézni a nemzetiségi önkormányzat irodájában, és hogy többször keresik fel őket olyan kérésekkel, 

hogy segítsenek önéletrajzot megírni, tudjanak helyben telefont, internetet  használni stb. A 

koordinátor munkatárs a fentiekben is tud segíteni, továbbá  a nemzetiségi önkormányzat 

munkavégzéséhez is nagymértékben hozzájárul. Megrendeli az irodai felszereléseket, beszerzi a 

szükséges eszközöket, végzi a testületi anyagok adminisztrációját, összehangolja a nemzetiségi 

önkormányzat által szervezett programokat, értesíti a lakosságot a kerületi programokról, szervezi a 

jelentkezéseket. 

 



A területen végzett komoly szakmai munka további folytatása érdekében javasolom, hogy a 

Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által javasolt személy – Jóni Natasa – a jövőben lássa 

el a koordinátori feladatokat meghatározott megbízási díj ellenében határozott ideig, 2019. április 01. 

napjától 2019. szeptember 30. napjáig. 

 

IV. 

Működési támogatás 

 

A Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület a Ferencváros területén élő roma kisebbség 

társadalmi, munkaerő-piaci integrációjának elősegítését tűzte ki célul az oktatási, művelődési és sport 

programok szervezése által. 

 

Az előző évek gyakorlata alapján javasolom, hogy a szervezet működésének támogatására 1.200.000,- 

Ft támogatási összeg kerüljön elkülönítésre. 

 

A fentiekhez szükséges fedezet rendelkezésre áll a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.26.) 

számú önkormányzati rendelet 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési előirányzatán. 
 

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

 

Budapest, 2019. március 20. 

 

 

 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 Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület részére ……Ft támogatást nyújt az Sz…-/2019. 

számú előterjesztés mellékletét képező kérelemben meghatározott, a Romák Világnapja 

alkalmából megrendezendő 1 napos tavaszi fesztivál megszervezésére a 2019. évi költségvetés 

3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési sora terhére. 

 

 Határidő: 2019. március 27. 

 Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2. a Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület részére ……Ft működési támogatást 

nyújt a 2019. évi költségvetés 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési sora terhére. 

 

 Határidő: 2019. március 27. 

 Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3. a Cigány Táncház 2019. április, május, június, szeptember, október, november, december 

hónapokban történő folytatására …..Ft összeget elkülönít a 2019. évi költségvetés 3202. 

számú „Roma Koncepció” költségvetési sora terhére, egyben felkéri Polgármester Urat a 

vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2019. április 27. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4. Jóni Natasát megbízza a 2019. április 01 – 2019. szeptember 30. közötti időszakra a Roma 

nemzetiségi koordinátori feladattal, és megbízási díját havi bruttó 238.764,- Ft-ban állapítja 

meg.  

 

Határidő: 2019. március 27. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 



5. felkéri a Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az 1-2. pontban meghatározott támogatások 

kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

6. felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a 3. pontban meghatározott, nemzetiségi 

koordinátorral történő megbízási szerződés megkötésére a 2019. évi költségvetés 3202. 

„Roma Koncepció” költségvetési sora terhére. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 


