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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! 

 

A Romano Glaszo együttes vezetője, Lakatos György jelen előterjesztés mellékletét képező, 2018. 

november 28. napján kelt levelében az alábbi támogatási üggyel kereste meg Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat). 

 

A ferencvárosi cigány gyermekek és fiatalok jelentős része néhány évvel ezelőtt már részt vett az 

Önkormányzat és Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: RNÖ) közös 

szervezésében megvalósuló népi táncfoglalkozásokon és a köré épülő közösségi programokon. A helyi 

polgárok kérésére, az Önkormányzat támogatásával 2019. január hónaptól – 2019. május hónapig újra 

elindulhat a program, mely heti rendszerességgel 50-60 főnek nyújthatna kikapcsolódást, hasznos 

időtöltést. 

 

A program megvalósítói a Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport és a Közös Esély 

Egyesület mellett az RNÖ, valamint Daróczi János Gyula, így a programom belül lehetőség nyílik a 

cigány nyelv elsajátítására is.  

 

A kérelem szerint a Közös Esély Egyesület 800.000,-Ft támogatási összeget 2019. január hónaptól – 

2019. május hónapig az alábbiak szerint kívánja felhasználni: 

 

- néptánc tanítása heti 1 alkalommal, napi 2 órában:   40.000.-Ft/hó 

- népzene oktatása heti 1 alkalommal, napi 2 órában:   40.000.-Ft/hó 

- cigány-romani nyelv oktatása, heti 1 alkalommal, napi 2 órában: 80.000.-Ft/hó 

 

5 hónapra a program teljes költsége: 160.000.-Ft x 5 hónappal:        800.000.-Ft 

 

A fenti támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről 

szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési során. 

 

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

 

Budapest, 2018. december 7. 

 

 

 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 Közös Esély Egyesület részére …,-Ft támogatást nyújt az SZ-…/2018. sz. előterjesztés 

mellékletét képező kérelemben meghatározott program költségeinek támogatása céljára a 2018. évi 

költségvetés 3202 „Roma Koncepció” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2018. december 12. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2./ Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 60 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


