
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat kőbányai roma közéleti rádiós 
műsor indításának támogatására 

Lakatos László azzal a kéréssel kereste meg a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzatot, hogy támogatást kérjen egy kerületi roma kulturális, közéleti műsor 
indításához, Rom-óra elnevezéssel. A kezdeményezésnek a Rádió 17 stúdiója 
biztosítana helyiséget és technikai feltételeket. A műsorokat két szerkesztő készítené, 
akik saját eszközeiket használnák, így az Önkormányzat részéről 720.000 Ft 
hozzájárulásra lenne szükségük 2011. március és 2011. augusztus hónap közötti 
időszakban 27 műsor elkészítéséhez. 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2011. február 3-ai ülésén az alábbi 
határozatot hozta: 

"74/2011. (II. 3.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata 
(7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal) 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a kőbányai roma közéleti rádiós műsor 
indításának támogatására vonatkozóan a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
véleményének ismeretében kíván visszatérni a kérdésre." 

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 19/2011. (II. 8.) számú alábbi 
határozatot hozta: 

" A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben 
ért egyet a Lakatos László által szervezett, a Rádió 17 sugárzásában - 20 ll. március és 
2011. augusztus között 27 alkalommal megvalósuló Rom-óra elnevezésű roma közéleti 
rádióműsor indításával, amennyiben a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
felhívásait, híreit, közleményeit is közzéteszi, valamint zenei kínálatában a cigányság 
zenéjének többféle műfaját ismerteti meg a közönséggel. A Képviselő-testület felkéri az 
Elnökhelyettest, hogy a határozatról a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökét 
írásban tájékoztassa." 

A műsor készítésével kapcsolatban megállapodási szerződést a Rádió 17 
üzemeltetőjével, a Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft. (1103 Budapest, Kőér 
utca 5.) lehet kötni. 

Mellékletek: l. Kérelem, műsorleírás, költségvetés 
2. Befogadó nyilatkozat 
3. Támogató levél 
4. Cégbetekintés -másolat 
5. Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő

testületi ülésének jegyzőkönyvéből 
6. Megállapodás 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja- a 
Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft-vel kötött megállapodás keretében - a 
Lakatos László szerkesztő által Rom-óra elnevezésű roma közéletű műsor készítésének 
költségeit ......... Ft összeggel a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére. A műsor 2011. május és 2011. november között, 27 alkalommal 
kerül összeállításra. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. március 17. 

2011. április 21. 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezető 
Ehrenberger Krisztina Humán Iroda vezető 

Weeber Tibor 



A musor címe: Rom-óra 

A musor helye és ideje: Rádió 17, pénteki napokon 15.05- 15.35 

A musor tervezett megjelenése 2011. május 2011. november hónapig, heti egy 
alkalommal, pénteki napokon. 30 perc idotartamban, tetszaleges számú 
ismétléssei 

A musor célcsoportja: Elsosorban a X. kerületben élo roma lakosság, valamint 
azok a civil szervezetek/intézmények amelyek profiljukból adódóan hátrányos 
helyzetu, köztük roma emberekkel foglalkoznak 

A musor felépítése: 

Szignál 30mp 

Beköszönés/ musoraj ánló l perc 

Téma/ vendég l 10 perc 

Zene 1: 3 perc 

Téma/ vendég 2 : 10 perc 

Pályázatfigyelo/programajánló l perc 

Elköszönés/musoraj ánló l perc 

Szignál 30mp 

A musor leírása 

Kulturális, politikai, közéleti műsor romákról, de nem csak romáknak. A műsor 
a kerületben élő vagy a kerülethez kötődő ismert vagy éppen kevésbé ismert 
roma embereket mutatná be, párhuzamosan azzal a céllal, hogy azokat a nem
személyeket (művészek, pedagógusok, a helyi közszférában dolgozók) 
bemutathassuk, akik munkájuk során gyakorta találkoznak a kerületben élő 
romákkaL E mellett a műsor olyan roma embereket mutatna be, akik sikeres 
életutat futottak be és elmesél nék, nekik hogyan si került. 

zenészek, pl.: Szakesi Lakatos Béla, 100 tagú cigányzenekar, L. L. Junior, Gáspár 
László, külföldön és Magyarországon élő klasszikus zenészek, jazz zenészek 

színészek: pl.: Nyári Oszkár, Balogh Janó, cigány társulatok 

írók, pl.: Cserner Géza 



festőművészek, pl.: Szentandrássy István, Kunhegyesi Ferenc, Vári Zsolt 

közszférában dolgozók, pl.: Rostás Csaba, Rézműves Melinda, Solymosi Imre 

Roma népismeret,pl.: Cigány kultúra és sajtó, cigányok és a zene cigány, 
irodalom. 

A műsor célja az, hogy mindenki számára felvillantsuk a roma értékeket, mellyel 
gazdagítani tudjuk a mai társadalmat. Hisszük, ez a műsor alkalmat teremt arra, 
hogy közelebb hozzuk egymáshoz a különböző kultúrákat. Mivel a Rádió 17 
stúdiója és székhelye Kőbányán található, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a 
kőbányai életutak bemutatását, és napi aktualitását. 

Fontosnak tartom, hogy romaként, tudásommal és tapasztalataimmal 
szalgáljam kőbányai roma közösséget, első kézből és hitelesen kapják meg a 
róluk szóló híreket és érdekességeket, ami őket érinti. Manapság majdnem 
minden TV- és rádióállomáson található roma származású kolléga. Én lassan 10 
éve foglalkozam a roma médiával, rádiós gyakornaki időmet Rádió C-ben 
töltöttem el, ott mindent megtanultam a rádiózás rejtelmeiről, aztán 
belekóstoltam az írott sajtóba, ahol roma jellegű cikkeket írtam pl. a Hetekbe, a 
Képes Újságba. Jelenleg a Szent László Gimnáziumban dolgozam mint 
oktatástechnikus és itt Papp László tömegkommunikációs tanár támogatásával 
forgathattam az ATV regionális híradójában és a Zugló TV kamasz 
csatornájában. Itt is zömében roma témában. Győrfi László Kőbányai 

szabadidőközpont igazgatója felkérésére, műsorvezetőként dolgozhattam 
május 

1-én az Óhegy parkban, az augusztus 20-i rendezvényen, és a Szent László 
Napokon is. 

A műsor tervezett költségvetése 

A műsor gyártásában 2 fő szerkesztő-riporter vesz részt, díjazásuk adásonként 
15.000 Ft /fő. 

1 db műsor gyártási költsége összesen: 30.000 Ft 



A műsorgyártás további költségvetést nem igényel, a szerkesztők saját szaftvert 
illetve PC-t használnak. A Rádió 17 főszerkesztőjével egyeztetve a gyártáshoz 
szükséges stúdiót, valamint technikát biztosítják 

A tervezett megjelenések lebontása: 

201 l. május 

2011.június 

2011.július 

2011.augusztus 

2011.szeptember 

2011.oktober 

2011.november 

Összesen: 

Összesen: 

Előre is köszönöm támogatását! 

Budapest,2011-04-01 

4 db műsor 

4 db műsor 

Sdb műsor 

4db műsor 

Sdb műsor 

4db műsor 

Sdb műsor 

27 db műsor 

720.000 Ft 

06308252569 



LAKATOS Li\SZLÓ 

Szerkesztő- műsorvezető 

Részére 

Tárgy: befogadó 
nyila tk o za t 

A Rádió 17 szerkesztősége a ROMORA címet viselő cigány roagazint -
amennyiben a szakmai előírásoknak tartalmilag és szerkesztésileg , valamint a 
közszolgálatiságnak mindenben me.gfelel - műsorra tűzi. 

A Rádió 17, a műsor elkészítését technikailag és szakmailag segíti. 

A Rádió 17 szerkesztősége igen fontosnak tartja a cigányoknak, a cigányokról 
szóló műsor elkészítését, bízván abban, hogy nem csak romáknak nyújt fontos 
információkat 

A tervek szerint, hetente egy alkalommal sugározzuk a ROMÓRA címet viselő 
magazint. Valószínű, hogy még egy ismétlésnek 1s adunk helyet, annak 
érdekében hogy még több emberhez eljusson a műsor. Az adás időpontja még 
nem ismert, ennek véglegesítése a későbbiekben történik majd. 

Tudjuk, hogy a magazin szponzorok és támogatók nélkül nem jöhet létre, ezért 
adtuk ki a befogadó nyilatkozatot, s azért mert ismervén Lakatos László 
munkáit, bízunk abban, hogy színvonalasan készíti majd el magazinműsorát. 

Budapest, 20 ll. február 4. 
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főszerkesztő 

Rádió 17 
06-20-465-02-94 



Támogató levél 

lakatos Lászlót hat éve ismerem, igyekvő, jószándékú és a média 

iránt igen erősen elkötelezett fiatalemberként. 

Induláskor elsősorban televíziós riportok készítésében jeleskedett, 

intelligensen és egyfajta bölcsességgel - mely életkorához képest 

valóban meglepett- közelítve, természetesen elsősorban roma 

témájú, beszélgetéseinek tárgyá hoz. Izgalmasan és okosan kérdezett, 

kellő empátiával, de nem feltétlenül egyetértően. 

Felkészültsége, kapcsolatrendszere ebben a témakörben 

figyelemreméltóan alapos, és szerteágazó. A megkérdezettekkel 

érezhetően jó a viszonya akkor is, ha nem mindenben értenek egyet. 

Romaságát büszkén viseli, kedvesen közvetlen modorú, ami nem 

jelent tiszteletlenséget. Jó kommunikációs készsége kifejezetten 

alkalmassá teszi a médiában való tevékenykedésre. 

Mint a Szent László Gimnázium tömegkommunikáció tanára, jó 

szívvel ajánihatom erre a feladatra. 

Budapest, 2011.02.21 



Cégbetekintés - másolat 

Közigazgatási és Igazságügyi Minísztéríum 
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szaigálat 
10 55 Budapest, Kossuth tér 4. 

Cégbetekintés - másolat 

Rovat(ok): 2,5,6,7,902, 11,21. 

Page l of2 

)., . 52. melli.~/e-1-

A Cg.01-09-702284 cégjegyzékszámú Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 5.) cég adatai 
a következők: 

l. Cégformától független adatok 

2. A cég elnevezése 

2/1. Rákosmente Rádió és Müsorszolgáltató Kft. 

Hatályos: 2002/02/13 - 2005/1 0/13 

212. Rákosmente Rádió és Müsorszolgáltató Kft. "felszámolás alatt" 

Törlés kelte: 200610711 2 Közzétéve: 2006/08/03 

Hatályos: 2005110/13 - 2006/07112 

2/3. Rákosmente Rádió és Müsorszolgáltató Kft. 

Bejegyezés kelte: 200610 7/12 Közzétéve: 2006/08/03 

Hatályos: 2006107112 ... 

5. A cég székhelye 

5/1. 1173 Budapest, Egészségház u 3. 

Hatályos: 2002/02/13 - 2002110/17 

512. 1173 Budapest, Kis utca 5-7. 

Törlés kelte: 200610 7/12 Közzétéve: 2006/08/03 

Hatályos: 200211 0/17 - 2006/06/26 

5/3. 1103 Budapest, Kőér utca 5. 

Bejegyezés kelte: 200610 7/12 Közzétéve: 2006/08/03 

Hatályos: 200610612 6 ... 

902. A cég tevékenysége 

9/1. 9220 '03 Rádió-televízió müsorszolgáltatás 
Főtevékenység. 

A változás (törlés) időpontja: 2008/06/23 

Törlés kelte: 2008/07/28 

Hatályos: 2002/02/13 - 2008/06/23 

11 . A cég jegyzett tőkéje 

11/1. l Megnevezés ll Összeg 

l Pénzbeli hozzájárulás 1111630000 

ll Nem pénzbeli hozzájárulás 11370000 

l összesen 1112000000 

"' .. 
azaz ttzenkettomtlltó Ft. 

A változás (törlés) időpontja: 2007/06/15 

Pénznem 

Ft 

Ft 

Ft 

Törlés kelte: 2007109104 Közzétéve: 2007109127 

Hatályos: 2002/02/13 - 200 7/06/15 

11/2. l Megnevezés ll Összeg ll Pénznem l 
l összesen 1135000000 ll Ft l 

http://www.e-cegjegyzek.hu/IMOnline 2011.03.09. 



Cégbetekintés - másolat 

azaz harmincötmillió Ft. 

A változás időpontja: 200710611 5 

Bejegyezés kelte: 2007109104 Közzétéve: 2007109127 

Hatályos: 2007106115 ... 

21. A cég adószáma 

21/1. Adószám: 12763962-2-42. 

Hatályos: 2002/02/13 ... 

Page 2 of2 

Készült: 2011103109 13:28:39. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer 
adataival. 
Microsec Céginformációs szolgáltató 

http://www.e-cegjegyzek.hu/IMOnline 2011.03.09. 



KÖBÁNYA 

g BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI 
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIV ATALA 

KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZT ÁL YA 

Iktatószám: 66/2011. 

Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének iemőkönvvéből 

Az ülés időpontja: 2011. február 8. 

A kivonatot kapja: Koltai Attila elnökhelyettes 

Elnökhelyettes: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

19/2011.ill.8.)Kőb. Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben 
ért egyet a Lakatos László által szervezett, a Rádió 17 sugárzásában- 20 ll. március és 
20 ll. augusztus között 27 alkalommal megvalósuló ,,Rom-óra" elnevezésű roma 
közéleti rádióműsor indításával, amennyiben a Kőbányai Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat felhívásait, híreit, közleményeit is közzéteszi, valamint zenei 
kínálatában a cigányság zenéjének többféle műfaját ismerteti meg a közönséggel. A 
Képviselő-testület felkéri az Elnökhelyettest, hogy a határozatról a Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottság elnökét írásban tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnökhelyettes 

Budapest, 20 ll. február 15. 



MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről: 

a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29., törzsszám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-1551 0000) képviseletében 
Kovács Róbert polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester, 
mint támogató (továbbiakban: Támogató) 

másrészről: 

Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 5., 
adószáma: 12763962-2-42, bankszámlaszáma: ), képviseletében Süllős 
Gyuláné ügyvezető igazgató, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) 
együttesen, mint Szerződő Felek között az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdése alapján, az alulírott napon, helyen és 
feltételekkel: 

A támogatási cél meghatározása 

l. A támogatás célja a Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltató Kft. által 
működtetett Rádió l 7 sugárzásában, Lakatos László által - 20 ll. május és 
20 ll. november között 27 alkalommal - szerkesztett Rom-óra elnevezésű 
műsor készítéséhez támogatás nyújtása - nem szociális ellátásként juttatott -
vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszköz átadássaL 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató .....•.... Ft 
összegű támogatást nyújt a megállapodás aláírását követően soron kívül 
banki átutalással, az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. 
(IL 18.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság tartalékkerete terhére. 

3. A Támogatott a 2. pontbeli összeget csak és kizárólag az l. pontban 
meghatározott támogatási célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos 
elszámolási kötelezettséggeL 
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Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4. A Támogatott legkésőbb 20 ll. december 15-éig köteles a támogatási összeg 
felhasználásával tételesen elszámolni az l. sz. mellékletben meghatározott 
módon. Támogató a számlákról készült másolatokat - az eredetivel történt 
összevetés után - szignálja és bélyegzőlenyomattal látja el, majd az eredeti 
számlát visszaküldi a Támogatottnak 

4.l.Támogatott köteles - a tételes elszámolással egyidejűleg - az l. pontban 
meghatározott cél megvalósításáról szóló, egyoldalas szakmai beszámolót a 
Támogató részére megküldeni. 

4.2.A Támogatott képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában, az 
elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a 
szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és 
üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli 
szabályok szerint. 

5. A Támogatott a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás 
elfogadásáig bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles 
elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

5 .!.Ellenőrzésre jogosult: dr. Kántásné dr. Szabó I vett csoportvezető 

Visszatérítési kötelezettség 

6. A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem 
használt, illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a 
támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló 
határidő- 2011. december 15. - elteltét követő 15 napon belül, a támogatási 
összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os 
kamataival együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet, valamint 
a 2/2010. sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapján jogosult a 
szerződés aláírására. 
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8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek a felmerült vitás kérdéseket 
megkísérlik békés úton rendezni. 

9. A Támogatás összege a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete ... /2011. ( .) számú határozata alapján 
biztosított. 

l O. A szerződés három oldalon öt példányban készült, melynek elválaszthatatlan 
részét képezi az l. számú melléklet. 

ll. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20 ll. 

Támogató 
Kovács Róbert polgármester 

megbízásából kötelezettségvállaló 
Weeber Tibor alpolgármester 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztián jegyző 
megbízásából 

Kálmánné Szabó Judit 
gazdaságireferens 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 

dr. Boldog Krisztina 
jogtanácsos 
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Támogatott 
Rákosmente Rádió Kft 

Süllős Gyuláné 
ügyvezető igazgató 
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l. sz. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

l. Támogatott az eredeti ÁFA-s számlára (vagy elszámolási bizonylatra) 
kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával 
feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből 
fedeztem, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete .. ./20 ll. ( . ) szám ú határozata alapján került 
folyósításra". 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti 
számlákról Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő 
szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 
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