
MEGHÍVÓ 

A Kőbányai Roma Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2017. április 27-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 

(1105 Bp. X., Ihász utca 26.) 

Napirendi pontok: 

testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

l. Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2017. évi feladatalapú 
támogatás összegének (455.192,-Ft) felosztására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

2. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. március 14-én 
és március 15-én megrendezett nemzeti ünnepi megemlékezésről és 
koszorúzásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

3. Beszámoló a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve 
2017. március 31-én részvételről a kerületi civil szervezetekkel való 
együttműködés céljából a "Tavaszvárás Kőbányán" című ünnepségen 
( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

4. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 7-én a 
Kőrösi Kulturális Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 
megtartott Kőrösi Csoma Sándor emléknapról és az azt követő 
koszorúzásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kő.bányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételre (szóbeli 
előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

6. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai 
Örménya Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény Genocídium 
102. évfordulója alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 
(1105 Bp., Ihász utca 26.) megtartott emlékrendezvényéről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 
7. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 21 

megrendezett Roma Kulturális és Gasztronómiai Nap rendezvényről 
( szóbeli előterjesztés) 



Előadó: Gergely Károlyné elnök 
8. Beszámoló a kolturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 22-én a 

Föld Napja alkalmából megrendezett Roma Kolturális Nap rendezvényről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

9. Tájékoztató a roma hagyományok megőrzése céljából 2017. maJUS l-jén 
Kőbányán az Óhegy parkban megrendezésre kerülő Halmajálison való 
részvételre (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

ll. Javaslat a roma kolturális hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából 2017. május 4-én a Széchényi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskolában Lakatos Renáta emlékére megrendezésre kerülő 
Kerületi Roma Kolturális Versenyről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

12. Javaslat a roma hagyományok megőrzése céljából a 2017. május 20-án 
megrendezésre kerülő Roma Hagyományőrző Gyermeknap 
megszervezésére (szóbeli előterjesztés). 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

13. Javaslat a kolturális autonómia és a kolturális örökség ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. június 17-én az anyanyelv 
fejlesztését szolgáló Labdarúgó Torna -Nemzetiségi Gasztronómiai 
Kolturális Nap megszervezésére a Nemzetiségek és Civil Szervezetek 
Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.) (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri Hivatal 431-8748-as telefonszámán 
jelezni szíveskedjék. 

Budapest, 2017. április 21. 



Készült: 

KŐBÁNYAI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Roma Önkormányzat 2017. április 27-én 15.00 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X., Ihász u. 26.) 
földszint 6. szám alatti irodában megtartott képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: Gergely Károlyné 
Halász Dezső 
Didi László 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Éder Gábor j o g ász 
J ógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens 

Gergely Károlyné, a Kőbányai Roma Önkormányzat elnöke üdvözli a megjelenteket 
és a rendes testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 3 fő 
képviselő megjelent, és a testület határozatképes. Tájékoztatja a képviselőket arról, 
hogy Galyas István képviselői megbízatásának megszűnése 2016. június 3-án jogerőre 
emelkedett, így az ő helye jelenleg betöltetlen, mivel a sorban következő jelölt Pozsár 
Tamás még nem nyilatkozatott a képviselői megbízatásról. Bejelenti, hogy a 
jegyzőkönyv magyar nyelven készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják 
alá, amely a j egyzőkönyvük, amely közokiratnak minősül mellékletét képezi az 
elkészített meghívóval és az írásbeli előterjesztésekkel együtt. 

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Halász Dezső képviselőt bízza meg a 
Képviselő-testület. Kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

2112017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Halász Dezső képviselőt megbízza. 

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi 
referens vezeti. 

Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtétel ét. 
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Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

22/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

l. Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2017. évi feladatalapú 
támogatás összegének (455.192,-Ft) felosztására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

2. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. március 14-én 
és március 15-én megrendezett nemzeti ünnepi megemlékezésről és 
koszorúzásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

3. Beszámoló a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve 
2017. március 31-én részvételről a kerületi civil szervezetekkel való 
együttműködés céljából a "Tavaszvárás Kőbányán" cím ű ünnepségen 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

4. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 7-én a 
Kőrösi Kulturális Központban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) 
megtartott Kőrösi Csoma Sándor emléknapról és az azt követő 
koszorúzásról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

5. Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételre (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 
6. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai 

Örménya Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény Genocídium 
102. évfordulója alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 
(1105 Bp., Ihász utca 26.) megtartott emlékrendezvényéről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 
7. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 21 

megrendezett Roma Kulturális és Gasztronómiai Nap rendezvényről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

8. Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 22-én a 
Föld Napja alkalmából megrendezett Roma Kulturális Nap rendezvényről 
(szóbeli előterjesztés) 
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Előadó: Gergely Károlyné elnök 
9. Tájékoztató a roma hagyományok megőrzése céljából 2017. maJUS l-jén 

Kőbányán az Óhegy parkban megrendezésre kerülő Halmajálison való 
részvételre ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

10. Javaslat a roma kulturális hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából201 7. május 4-én a Széchényi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Iskolában Lakatos Renáta emlékére megrendezésre kerülő 
Kerületi Roma Kulturális Versenyről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

ll. Javaslat a roma hagyományok megőrzése céljából a 2017. május 20-án 
megrendezésre kerülő Roma Hagyományőrző Gyermeknap 
megszervezésére (szóbeli előterjesztés). 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

12. Javaslat a kulturális autonómia és a kulturális örökség ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. június 17-én az anyanyelv 
fejlesztését szolgáló Labdarúgó Torna -Nemzetiségi Gasztronómiai 
Kulturális Nap megszervezésére a Nemzetiségek és Civil Szervezetek 
Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.) (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

l. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2017. évi 
feladatalapú támogatás összegének (455.192,-Ft) felosztására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága, mint támogató "A 2016. évi XC. törvény 9. melléklet III. l. d) pontja 
alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton közzétette a nemzetiségi 
önkormányzatok 20 17. évi feladatalapú támogatásának megállapításához a testületi 
ülések dátumának listáját" az I. és II. körös értékelés pontszámait és a támogatások 
összegét, amely jelen esetben 455 192 Ft. A feladatalapú támogatás a nemzetiségi 
közügyeknek a települési nemzetiségi önkormányzatok által történő ellátását szolgálja. 
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2017. január l. és a véghatárideje 2018. 
december 31. A kedvezményezett nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú 
támogatást kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó 
költségek finanszírozására használhatja fel. A támogatás felhasználásáról 2019. 
március 15-éig kötelező beszámolót készíteni és elektronikusan benyújtani a 
Támogató Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya részére. A támogatás 
összege működési célú és felhalmozási célú kiadásokra is felhasználható. Tájékoztatja 
a képviselőket, hogy a támogatási összeget fel kell osztani a 2017. évi költségvetésben. 
Ezután ismerteti részletes javaslatát és kéri a képviselők véleményét, egyetértés esetén 
a javaslat elfogadását. 

Halász Dezső: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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23/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Roma 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (II. 14.) határozatát az alábbi 
rovatok megemelésével módosítja: 

B l Működési célú támogatások államháztartásan belülről, kötelező feladat 282 800 

B l Működési célú támogatások államháztartásan belülről, önként vállalt 172 392 

feladat 

Kl Személyi juttatások, önként vállalt feladat 94 488 

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, kötelező 3 789 

feladat 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, önként 52 392 

vállalt feladat 

K3 Dologi kiadások, kötelező feladat 279 011 

K3 Dologi kiadások, önként vállalt feladat 25 512 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 
2017. marems 14-én és marems 15-én megrendezett nemzeti ünnepi 
megemlékezésről és koszorúzásról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kulturális hagyományok ápolása 
céljából együttműködve a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal 
közösen részt vettek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 2017. 
március 14-én megrendezett nemzeti ünnepi programokon. 2017. március 14-én 
18.00 órakor fáklyás felvonulás indult a Conti kápolna előtti térről a Magyar Oltárig, 
majd 18.30-órakor a jelenlévőket köszöntötte dr. György István, Budapest Főváros 
kormánymegbízottja. Az ünnepi megemlékezés a Tébláb Művészeti Iskola néptancosai 
műsorával és táncházzal zárult. 2017. március 15-én Huszártábor Kőbányán ünnepi 
családi program volt a Rottenbiller parkban. Javasolja a képviselőknek, hogy fogadják 
el a beszámolót. Kéri a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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24/2017. · (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök 
beszámolóját együttműködve a Kőbányai Önkormányzattal a kulturális 
hagyományápolás céljából 2017. március 14-én a Conti~kápolnánál megrendezett 
fáklyás felvonulásról, valamint a Magyar Oltárnál (Szent László tér) megrendezett 
nemzeti ünnepi megemlékezésről elfogadja. 

3. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, 
Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) 
együttműködve 2017. március 31-én részvételről a kerületi civil szervezetekkel 
való együttműködés céljából a "Tavaszvárás Kőbányán" cím ű ünnepségen 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Beszámol arról, hogy a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, 
Segítő Közhasznú Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve 
2017. március 31-én 14.00 órakor a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) színháztermében megrendezték a 
Tavaszvárás Kőbányán ünnepséget. A rendezvényen fellépett a Tutta F orza Zenekar. 
Az előző évekhez hasonlóan a kerületben élő roma származású nyugdíjasok vettek 
részt a rendezvényen. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnök javaslatával, és örömmel vesz részt az ünnepségen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

25/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök 
beszámolóját a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú 
Alapítvánnyal (ll 05 Budapest, Bánya utca 31.) együttműködve a kerületi civil 
szervezetekkel való együttműködés céljából 2017. március 31-én 14.00 órakor 
megrendezett "Tavaszvárás Kőbányán" című ünnepségről, amelyen a kerületi roma 
származású nyugdíjasokkal részt vettek a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) színháztermében elfogadja. 
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4. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 
2017. április 7~én a Körösi Kulturális Központban (1105 Budapest, Szent László 
tér 7~14.) megtartott Körösi Csoma Sándor emléknapról és az azt követő 
koszorúzásról ( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékozta~a a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzattól meghívót kaptak a 2017. április 7~én 14.00 órakor megrendezett 
Körösi Csoma Sándor emléknapra és az azt követő koszorúzásra. A jelenlévőket 
köszöntötte Győrffy László a Körösi Nonprofit Kft ügyvezetője, valamint Kovács 
Róbert, Kőbánya polgármestere. Az emléknapon Verbai Lajos, a Helytörténeti 
gyűjtemény vezetője a keleti és nyugati kultúra találkozásáról, a 
kapcsolatfelkutatásának igényéről és a kapcsolat tárgyi emlékeiről beszélt. A Körösi 
Nonprofit Kft-ben megtartott emléknapon közreműködött Aranyalma Páros - Vaskó 
Zoltán és Gebri Bernadett, valamint a Szent László Általános Iskola Harmónia kórusa. 
Az ünnepi megemlékezés a Körösi szobor koszorúzásával és a Himnusz közös 
éneklésével zárult. Javasolja a képviselőknek, hogy fogadják el a beszámolót. Kéri a 
szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

26/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő~testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök 
beszámolóját a 2017. április 7 -én a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban megrendezett Körösi Csoma Sándor emléknapról és az azt követő 
koszorúzásról elfogadja. 

5. napirendi pont tárgya: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő~testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a helyi 
nemzetiségi önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételre (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2017. március 21-én kiírásra került a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottság által a 2017. évi pályázat a kőbányai helyi nemzetiségi 
önkormányzatok 2017. január l-jétől - 2017. december 31-éig terjedő időszak szakmai 
programjainak támogatására. A pályázathoz csatolni kell a 2017. évi munkatervet. 
Javasolja, hogy a Kőbányai Roma Önkormányzat nyújtson be pályázatot, melynek 
határideje 2017. május 8. Kéri a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat, majd kéri 
a szavazatok megtételét 
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Halász Dezső: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

27/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottság által a 
kőbányai helyi nemzetiségi önkormányzatok 2017. január l-jétől- 2017. december 
31-éig terjedő időszak szakmai programjainak támogatásárakiírt pályázaton részt 
vesz. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2017. május 8. 
Felelős: elnök 

6. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kolturális hagyományok ápolása céljából a 
Kőbányai Roma Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény Genocídium 
101. évfordulója alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 
Bp., Ihász utca 26.) megtartott emlékrendezvényéről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kulturális hagyományok ápolása 
céljából a Kőbányai Örmény Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény 
Genocídium l 02. évfordulója alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek 
Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) megtartott emlékrendezvényen részt vettek. A 
rendezvényen sor került az Romaország tegnap és ma című film magyar nyelvű 
változatának vetítésére. A kulturális rendezvényt baráti beszélgetés követte. Kéri a 
beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnök javaslatával, és örömmel vett részt az ünnepségen. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

28/2017. (IV 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök 
beszámolóját a kolturális hagyományok ápolása céljából a Kőbányai Roma 
Önkormányzat által 2017. április 25-én az Örmény Genocídium 102. évfordulója 
alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) 
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megtartott emlékrendezvényéről és az Örményország tegnap és ma című film 
magyar nyelvű változatának vetítéséről elfogadja. 

7. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Roma hagyományok megőrzése céljából 
2017. május l-jén Kőbányán az Óhegy parkban megrendezésre kerülő 
Halmajálison való részvételre (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat közösen részt vesznek Kőbányán az Óhegy parkban 2017. május l-jén 
megrendezésre kerülő Halmajális kulturális és gasztronómiai rendezvényen, amelynek 
keretében halászléfőző versenyre is került sor. Az egész napos kulturális műsoron részt 
vesz Halász Dezső képviselő és Didi László képviselő. Kéri a képviselőket, hogy 
fogadják el a tájékoztatót. Kéri a szavazatok megtételét 

Halász Dezső és Didi László: Örömmel vesznek részt a prograrnon és javasolják a 
beszámoló elfogadását. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

29/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök 
tájékoztatóját Kőbányán az Óhegy parkban 2017. május l-jén megrendezésre kerülő 
Halmajális kulturális és gasztronómiai rendezvényen való részvételről elfogadja. 

8. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 
2017. április 21-én megrendezett Roma Kulturális és Gasztronómiai Nap 
rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Elmondja a képviselőknek, hogy a kulturális hagyományok ápolása céljából 
2017. április 21-én, 17.00 órakor megszervezték a Roma Kulturális és 
Gasztronómiai Napot a hátrányos helyzetű roma családok és gyermekek részére a 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.). A 
kulturális programban szerepeitek a Janikovszky Éva Általános Iskola diákjai s azt 
követően egy kis beszélgetéssei folytatták a Roma Kulturális és Gasztronómiai Napot. 
A vendégek roma hagyományőrző ételkóstolóval várták, majd a program roma tánccal 
zárult. Köszöni a képviselők segítségét a szervezésben és a lebonyolításban. Nagyon 
jól sikerült a program és jövőre is meg szeretnék ismételni. A rendezvény költségeihez 
bruttó 120 OOO Ft keretösszeget biztosítottak a 2017. évi költségvetésben 
meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a 
szavazatok megtételét 
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Halász Dezső: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

30/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök 
beszámolóját a roma kulturális hagyományok ápolása céljából 2017. április 21-én, 
17.00 órákor a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász 
utca 26.) megszervezett a Roma Kulturális és Gasztronómiai Napról elfogadja. A 
program (étkezés, rendezvényszervezés, egyéb anyag beszerzés, művészeti 

tevékenység, dekoráció) költségeire bruttó 120 OOO Ft keretösszeget biztosít a 2017. 
évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 

2. A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

9. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális hagyományok ápolása céljából 
2017. április 22-én a Föld Napja alkalmából megrendezett Roma Kulturális Nap 
rendezvényről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Elmondja a képviselőknek, hogy a kulturális hagyományok ápolása céljából 
2017. április 22-én, 14.00-18.00 óráig a Föld Napja alkalmából megszervezték a 
Roma Kulturális Napot a Kőkertben és Kőbányai Önkormányzatnál dolgozó kerületi 
lakosok részére a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza (1105 Budapest, Ihász utca 
26.) kertjében. A Föld Napján aszemétösszegyűjtésében dolgozó kerületi lakosokat és 
családtagjaikat megvendégelték egy tányér marha pörkölttel és azt követően egy kis 
beszélgetéssei folytatták a Roma Kulturális Napot. Köszöni a képviselők segítségét a 
szervezésben és a lebonyolításban. Nagyon jól sikerült a program és jövőre is meg 
szeretnék tartani. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

31/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök 
beszámolóját a roma kulturális hagyományok ápolása cél] ából 2017. április 22-én, 
14.00-18.00 óráig a Föld Napja alkalmából a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza 
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(1105 Budapest, Ihász utca 26.) kertjében megszervezett a Roma Kulturális Napról 
elfogadja. 

10. napirendi pont tárgya: Javaslat a roma kulturális hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. május 4-én a Széchényi István 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskolában Lakatos Renáta emlékére 
megrendezésre kerülő Kerületi Roma Kulturális Versenyről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja képviselőket arról, hogy a roma kulturális hagyományok 
ápolásával kapcsolatos · feladatok ellátása céljából együttműködve a Széchényi 
István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskolával 2017. május 4-én, 10.00 órakor 
megrendezik a Lakatos Renáta emlékére a Kerületi Roma Kulturális Versenyt. A 
versenyen zsűritagként részt vesz Halász Dezső elnökhelyettes és Didi László 
képviselő, akik a verseny végén a nyertes diákoknak könyvutalványokat és okleveleket 
adnak át. A verseny költségeihez bruttó 30 OOO Ft összeget javasol biztosítani a 
biztosítani a 2017. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a 
szavazatok megtételét 

Didi László: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

32/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök asszony 
beszámolóját 2016. április 28-án a Széchényi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Iskolában a kulturális hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátásával kapcsolatban a Lakatos Renáta emlékére megrendezett Kerületi Roma 
Kulturális Versenyről elfogadja. A verseny költségeihez bruttó 30 OOO Ft 
keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások 
terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

ll. napirendi pont tárgya: Javaslat a roma hagyományok megőrzése céljából a 
2017. május 20-án megrendezésre kerülő Roma Hagyományőrző Gyermeknap 
megszervezésére (szóbeli előterjesztés). 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a roma hagyományok megőrzése 
céljából a 2017. május 20-án Roma Hagyományőrző Gyermeknapot rendeznek a 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza (1105 Budapest, Ihász utca 26.) kertjében. A 
gyermekeket ugrálóvárral, arcfestéssel, bohóccal és különböző kézműves és sport 
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foglalkozásokkal várják. Terveznek "Ország- város" vetélkedőt is a résztvevőknek A 
gyermekeket és a szülőket szendvics, üdítő és sütemény is várja. A versenyen ügyesen 
szereplő gyerekeket játékkal, DVD-filmekkel ajándékozzák meg. Kéri a képviselők 
segítségét a szervezésben és a lebonyolításban. Kértek rendőrautót és tűzoltóautót is a 
helyszínre, ez nagyon tetszik a gyerekeknek Javasolja, hogy a gyermeknapi 
rendezvény költségeire 200 OOO Ft keretösszeget biztosítsanak a 20 17. évi 
költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a szavazatok megtételét 

Didi László: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

33/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a roma hagyományok 
megőrzése céljából a 2017. május 20-án Roma Hagyományőrző Gyermeknapot 
rendeznek a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza (1105 Budapest, Ihász utca 26.) 
kertjében. A gyermeknapi rendezvény reprezentációs, rendezvényszervezési, szállítási, 
dekoráció, egyéb anyagbeszerzés költségeihez, a szükséges eszközök, játékok, 
irodaszerek beszerzéséhez, gondnok túlóra díja, valamint a fotók készítéséhez 200 OOO 
Ft keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások 
terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések rnegtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

12. napirendi pont tárgya: Javaslat a kulturális autonómia és a kulturális örökség 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából201 7. június 17.;én az anyanyelv 
fejlesztését szolgáló Labdarúgó Torna -Nemzetiségi Gasztronómiai Kulturális 
Nap megszervezésére a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 
Budapest, Ihász utca 26.) (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kulturális autonómia és a kulturális 
örökség ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2017. június 17-én az 
anyanyelv fejlesztését szolgáló roma hagyományőrző zenés-irodalmi, 
gasztronómiai és sport nap szerveznek a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza 
(1105 Budapest, Ihász utca 26.) kertjében javasolja megszervezni 2017. június 17-én 
10.00-20.00 óra között. Ez lesz a költözés előtti utolsó közös búcsú rendezvény a 
kertben. A többi önkormányzatok vállalják a színpad, a technika és hangosítás, az 
ugrálóvár, az arcfestés és a szállítás költségeit. Az Ihász utcai Sporttelepen zajlik majd 
a kispályás labdarúgó torna. A színpadra egy 15 perces kulturális rnűsort javasol 
szervezni. Ez lehet tánc, zenekar, ének, bármi, arnivel a saját nemzetének 
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hagyományait, szokásait, kultúráját be tudja mutatni. Ezen kívül, minden 
nemzetiségnek, aki részt vesz a rendezvényen lesz saját asztala, kis sátra, ahol szintén 
bemutathatja szokásait, kultúráját, gasztronómiáját, kiállíthat esetleg valamilyen 
kézműves foglalkozást tarthat. Kéri a képviselők véleményét. Javasolja, hogy vegyen 
részt a programban annál is inkább, mivel a roma vers és prózamondó versenyre 
készült gyermekek fel tudnának lépni és el tudnák szavalni a versüket A rendezvényre 
150 OOO Ft keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló 2017. évi költségvetésben 
meghatározott dologi kiadások terhére. Kéri a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

34/2017. (IV. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. június 
17-én egy interetnikus rendezvény keretein belül, a Kőbányai Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködve a kolturális autonómia és a kolturális örökség 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából, az anyanyelv fejlesztését 
szolgáló Labdarúgó Torna -Nemzetiségi Gasztronómiai Kolturális Napot szervez 
a kőbányai roma gyerekek és családok részére a Nemzetiségek és Civil Szervezetek 
Háza (1105 Budapest, Ihász utca 26.) kertjében. A rendezvényre 150.000 Ft 
keretösszeget biztosít a rendelkezésére álló 2017. évi költségvetésben meghatározott 
dologi kiadások terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

K.m.f. 
/}//~~ 

....... ~. : ......................... .. ... . 
Jegyzőkönyv -hitelesítő 



JELENLÉTI ÍV 

a Kőbányai Roma Önkormányzat 

2017. április 27-én 15.00 órai kezdettel 

megtartott testületi ölésén 

1.1 Gergely Károlyné: ...... ~ .\!~...fJ4y[. kl ( 

2.1 Halász Dezső: ........... ?~ . :ti! ................. . 
3./ Didi László: .. ~.~ .. . 4:4r.. .............. . 
4./ ....................................................... . 

Meghívottak: 

~ ' -----
dr. Éder Gábor jogász: ......... ~~ ..... ~ .. 
Jógáné Szabados Henrietta referens:.~t~~ .......... 



Meghívó 

A Kőbányai Roma Önkormányzat 

2017. május 4-én 9.00 órától 

a Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű 
, 

Altalános Iskolában 
, 

(1108 Budapest, Ujhegyi sétány 1-3.) 

megrendezi Lakatos Renáta emlékére a 

Kerületi Roma Kolturális V ersenyét, 

melyre Önt szeretettel meghívjuk. 



KŐBÁNYAI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

szeretettel meghívja Önt és kedves gyermekét 

2017. május 20-án (sz mbaton) 11.00-órától- 16.00 óráig tartandó 

Roma Hagy mányőrző Gyermeknapra 
rendezvényt megnyitja: 

Gergely Károlyné elnök 

Program: 

A errnekeket ugrálóvár, bohóc, 
arcfest és, csillámte válás, sorversenyek és önfeledt játszás várja. 

A versenyek 
Me 

Tűzoltóautó, rendőrautó 

Motoros szimulátor 
KRESZ pálya kerékpárral 
észegszemüveg kipróbálás 

Ügyességi játékok 
LÁJKVADÁSZ társasjáték. 

resztvevő gyermekek ajándékot kapnak. 
endégeijük Önt és gyermekét. 

A rendezvény helyszíne: 
Nem etiségek és Civil Szervezetek Háza 

ll 05 Budapest, Ihász utca 26. 

A rendezvényt t' ogatja: 
Kőbányai Önkormányzat Humá zolgáltatási Bizottsága 

aZ élö város 


