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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) sz. önkormányzati rendeletében a
3202 számú „Roma Koncepció” költségvetési előirányzatán 10.000.000 Ft-ot hagyott jóvá, mely
előirányzat felhasználásáról a tisztelt Bizottság a KEN 26/2017. (III.22.) sz. határozat 1. pontjában
döntött, az alábbiak szerint:
„KEN 26/2017. (III.22.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 3202. sz.
„Roma Koncepció” költségvetési előirányzatának 2017. évi felhasználását az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
sorszám

Támogatandó célok,
programok

Roma mediátorok megbízása
Képzések, megvalósítása, támogatása, tehetséggondozás
támogatása
3.
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület működési
támogatása
4.
Sport és szabadidős programok megvalósításának támogatása
5.
Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok
támogatása
6.
Hagyományőrzés, kulturális rendezvények támogatása
7.
Tartalék
Összesen:
Határidő: 2017. március 22.
Felelős: Mészáros László elnök „
1.
2.

Keretösszeg a
program
megvalósítására
(bruttó)
2.400.000,- Ft
1.500.000,- Ft
1.200.000,- Ft
1.500.000,- Ft
500.000,- Ft
2.800.000,- Ft
100.000,- Ft
10.000.000,- Ft

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az évvégével időszerű átgondolni a költségvetési sor belső
felosztását, és javaslom a költségvetési soron belüli feladatok közötti átcsoportosítást tekintettel az
alábbiakban bemutatásra kerülő feladatokra, kérelmekre.
1.

A Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) elnöke, Tar József
István 2017. október 19-én kérelemmel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatához (továbbiakban: Önkormányzat). Elnök úr kérelmében anyagi támogatást
kér a RNÖ által 2017. december 6. napján tartandó Mikulás ünnepség megszervezésére,
továbbá a Karácsonyi Kulturális Bálra. A bál 2017. december 15. napján kerülne
megrendezésre a Ferencvárosi Művelődési Központban.
Elnök úr a kérelemben a mikulás napi és a karácsonyi ünnepségek költségeit 1.500.000,- Ftban jelölte meg (ajándékcsomagok, fenyőfa adományozása, ünnepi műsor fellépőinek díja).
Elnök úr kérelmében kéri a Tisztelt Bizottság támogatását a teljes összeghez.
Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a rendezvény megvalósítását a Tisztelt Bizottság
1.500.000,- Ft összeggel támogassa.

A korábbi éveknek megfelelően javaslom, hogy a Gyáli-Aszódi-MÁV lakótelepen élő
gyermekek részére rendezendő mikulás ünnepséget támogassa a Tisztelt Bizottság bruttó
200.000,- Ft-tal. A tervezett rendezvényen 75 szociálisan rászorult, hátrányos helyzetű
gyermek részére mikulás ünnepség kerülne megrendezésre műsorral, apró ajándékokkal és
szaloncukorral. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy ezen összeget, mint természetbeni
juttatást, 43,66 % különadó terheli. Az igényelt támogatási összeg külön adóval emelt
összege 287.320,- Ft, kerekítve 288.000,- Ft lenne.

2.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a rendezvény megvalósítását a Tisztelt Bizottság
288.000,- forint összeggel támogassa.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a fent megjelölt kérelmekre, feladatokra vonatkozóan a
3202. költségvetési előirányzat felhasználásának tervezésekor a Bizottság még nem rendelkezett
információval. A 3202. „Roma Koncepció” költségvetési sort áttekintve a fenti feladatok, kérelmek
teljesítésére a KEN. 26/2017. (III.22.) sz. határozat 1. pontjának módosítására a feladatok közötti
pénzeszközök átcsoportosítására az alábbi javaslatot teszem:
„5.
Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok támogatása” feladat
500.000 Ft-os szabadon felhasználható kerete kerüljön emelésre az alábbi (költségvetési soron belüli)
átcsoportosítással:
„1. Roma mediátorok megbízása” feladatról szabadon felhasználható 280.000 Ft,
„2. Képzések, megvalósítása, támogatása, tehetséggondozás támogatása” feladatról szabadon
felhasználható 870.000 Ft
„6. Hagyományőrzés, kulturális rendezvények támogatása” feladatról szabadon felhasználható
160.000 Ft-os maradvány összeggel.
A feladatra a keret emelését követően 1.810.000 Ft összeget javaslok. Az átcsoportosítással a RNÖ
kérelmére 1.500.000,- Ft összeget, míg a Gyáli-Aszódi-MÁV lakótelepen élő gyermekek részére
rendezendő mikulás ünnepség támogatására 200.000,- Ft + 43,66% különadó (összesen: 287.320,Ft) kerekítve 288.000,- Ft támogatási összeget javaslok megállapítani.
Fentiek, valamint a mellékelt kérelmek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését.

Budapest, 2017. november 10.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
Mellékletek:
-

1. sz. melléklet 3202. ktgv. sor változás összehasonlító táblázata
2. sz. melléklet Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
a 3202. „Roma Koncepció” 2017. évi felhasználására vonatkozó KEN 26/2017.
(III.22.) sz. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1)

sorszám

Támogatandó célok,
programok

1.
2.

Roma mediátorok megbízása
Képzések, megvalósítása, támogatása, tehetséggondozás
támogatása
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület
működési támogatása
Sport és szabadidős programok megvalósításának
támogatása
Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási programok
támogatása
Hagyományőrzés, kulturális rendezvények támogatása
Tartalék
Összesen:

3.
4.
5.
6.
7.
Határidő:
Felelős:
2)

1.200.000,- Ft
1.500.000,- Ft
1.810.000,- Ft
2.640.000,- Ft
100.000,- Ft
10.000.000,- Ft

2017. november 15.
Kállay Gáborné alpolgármester

a 3202. „Roma Koncepció” 2017. évi keretének terhére a KEN. …/2017. (XI. 15.) sz.
határozat 1. pontjában meghatározott „5. Helyi közösségek erősítésére, valamint
vallási programok támogatása” sor 1.810.000 Ft keretének terhére a Ferencvárosi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére, Mikulás ünnepség és Karácsonyi
Kulturális Bál megszervezésére 1.500.000,- Ft támogatást nyújt, egyben felkéri a
polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási
szerződés megkötéséről.

Határidő:
Felelős:
3)

Keretösszeg a
program
megvalósítására
(bruttó)
2.120.000,- Ft
630.000,- Ft

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

a 3202. „Roma Koncepció” 2017. évi keretének terhére a KEN. …/2017. (XI. 15.) sz.
határozat 1. pontjában meghatározott „5. Helyi közösségek erősítésére, valamint
vallási programok támogatása” sor 1.810.000 Ft keretének terhére támogatja a GyáliAszódi-MÁV lakótelepen élő gyermekek részére rendezendő mikulás ünnepség
megrendezését, előterjesztés szerint 288.000,- Ft összeggel, egyben felkéri a
polgármestert, hogy a rendezvény megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.

Határidő:
Felelős:

döntést követő 30 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet

sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Támogatandó célok,
programok
Roma mediátorok megbízása
Képzések,
megvalósítása,
támogatása,
tehetséggondozás támogatása
Roma Kulturális és Sport IX. Közhasznú Egyesület
működési támogatása
Sport és szabadidős programok megvalósításának
támogatása
Helyi közösségek erősítésére, valamint vallási
programok támogatása
Hagyományőrzés,
kulturális
rendezvények
támogatása
Tartalék
Összesen:

Eredeti felosztás
2.400.000,- Ft
1.500.000,- Ft

Módosított
felosztás
2.120.000,- Ft
630.000,- Ft

1.200.000,- Ft

1.200.000,- Ft

1.500.000,- Ft

1.500.000,- Ft

500.000,- Ft

1.810.000,- Ft

2.800.000,- Ft

2.640.000,- Ft

100.000,- Ft
10.000.000,- Ft

100.000,- Ft
10.000.000,- Ft

2. számú melléklet

