
Iegyzőkonyv

amely készü|t a Budapest Józsefuárosi Roma onkormányzat Képviselő-testületének2016. niájus l2.
napján (csütortok) 10.00 órai kezdettel a Budapest VIII. kerĺilet Vajdahunyad u. 14. szám a|att
ta|á\hatő Józsefvárosi Roma Önkormányzat szé|<he|yén megtartott 7. ręndes üléséről.

Levezető elniik:

Je|enlévő tagok:

Benga-oláh Tiboľ
Koszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a jelenlévő 4 nemzetiségi önkományzati
képviselo számźtra tekintettel a képviselő-testülęt határozatképes, valamint jegyzokönyv-hite|esítő
személyének Kathy-Horváth Lajos személyét javasolja, eryben megkérdezi, hogy a jelölt elfogadja-e a
jelcilést.

Kathy-Hoľváth Lajos
Elfogadja a jelolést.

Benga-o|áh Tiboľ
Szavazásrateszi fel Kathy.Horváth Lajos jegyzokönyv-hitelesítové torténo negvá|asztását.

A Képviselo-testĺilet az a|ábbi javaslatról dönt:

A Józsefvárosi Roma tnkoľmányzat Képviselő-testülete úgy dönt' hogy jegyzőkönyv hitelesítonek
Kathy- Horváth Laj o s rremzetisé gi önkormányzati képv i selőt v źilasztj a me g.

2612016. (V.12.) Józsefváľosi Roma onkoľmányzat Képviselő-testĺiletének hatáľozata:
A Józsefváľosi Roma Onkoľmányzat Képviselő.testülete úgy dönt, hogy jegyzőktinyv
hite|esítőnek Kathy-Hoľváth Lajos nemzetiségi önkormányzatĺ képvĺselőt választja meg.

Megĺtllapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett elfogndja a
javaslatot.

Benga-oláh Tibor
Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzásző|ás nincs, szavazásra bocsájtja a napirendi pontok
meglárgyalásźú.

1. A Józsefváľosi Roma Onkoľmányzat2016. évi költségvetési módosítás javaslata
Előterj esĺo : Benga-oláh Tibor (írásbel i elterj esaés)

f.,,Józsefváľos Zene Váľos _ Zene Nyár''
Eloteľj eszto : Ben ga-oláh Tibor (írásbeli elterj esztés)

határozata:
A Józsefváľosi Roma mányzat Képvise|ő-testülete 7. rendes ĺilésének napiľendi pontjait

l. A Józsefváľosi Roma Onkoľmányzatf01'6. évi ktiltségvetési módosítás javaslata
Eloterj esztó : Benga-oláh Tiboľ ( írásbel i e lterj esztés)

2. ,,JózsefváľosZene Váľos _Zene Nyár''
Eloterj eszto : Benga-o láh Ti boľ (íľásbel i elterj esztés)

Benga-oláh Tibor ęlnok

mellékelt ielenléti ív szerint

az a|ábbiak szeľint fogadja el:



Megdllapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodds szűvazűttal' elfogadja a
javaslatot.

1. Napirendi pont
A Józsefvárosi Roma Önkoľmányzat20ĺ6. évi kö|tségvetési módosítás javaslata
Előteľj eszto : Benga-oláh Tibor (írásbeli elterj esztés)

Benga-oláh Tibor elnök szóban kiegészíti az e|őterjesztést, hogy a Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józsefvárosi onkormányzat a fO|6. május 5-ei tilésén a 10912016. (V.05.) számis határozatćłva| a
f016' évi térzenére e|számolási kötelezettség melletti működési támogatást hagyott jóvá 8.000 e Ft
összegben'

Benga-Oláh Tiboľ
Szav azásr a te szi fe l a n ap i ľend i pontot az ir ásb e|i e l óterj eszté s alapj án.

2812016. (V.12.) Józsefuáľosĺ Roma onkoľmánvzat Képviselő-testületének hatáľozata:

A Józsefváľosi Roma Önkoľmányzat Képviselő-testtilete rĺgy dtint, hogy

1.l 2016. évi ktiltségvetés bevételi e|őirányzatát 1 803 e Ft feladatalapú á|lami támogatással és
ezze| egyidejíĺ|eg a do|ogi kiadások e|őirányzatán belül a szakmai szolgáltatás e|őirányzatáú
megemeli.

z.l f0I6. évi kiiltségvetését 4.000 e Ft települési önkormányzati pá.Jyátzati támogatássa| és ezze|
egyidejűleg a do|ogi kiadások e|őirányzztán belii| a szakmai szolgáltatás e|őirányzatát megeme|i.

3.2015. évi költségvetési bevételi e|őiľányzatát 8.000 e Ft-tal települési önkormányzati mĺĺködési
támogatássa| és ezze| egyidejűleg a dologi kiadások e|iiirányzatán beliil a szakmai szo|gá|tatás
e|őir ány zatát megem e|i.

4.l az I. -3. pontban foglaltak miatt a20|6. évi kłiltségvetési végszámát 6 591' e Ft-rĺíl 20 394 eFt-
ľa módosítja.

5./ fe|kéri az elntiköt a tálmogatálsi szeľződések aláíľásáľa.

Felelős: elniik
Hatáľidő: 1-4. pont esetében: folyamatos

5. pont esetében: 2016. május 16.

Megĺźllapí'tja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodds mellett elfogadja a
javaslatot.

2. Napiľendi pont
,,Józsefváľos Zene Váľos _Zene Nyáľ''
Előterj eszto : Ben ga-o láh Tibor ( íľásbeli elterj esztés)

Benga-oláh Tibor
Szavaztsra teszi fel a napiľendi pontot az írásbe|i előterjesztés a|apján.

2912016. (V.12.) Józsefváľosi Roma onkoľmánvzat Képviselő-testii|etének határozata:

A Józsefváľosi Roma Onkoľmányzat Képviselő-testiĺIete úgy dönt, hogy

1. a Roma Onkoľmányzat közľeműködésével folytatnĺ kívánja a ľoma zenészek
fe|lépéseive| a keľiilet terein és vendéglátó he|yein történő ,,Térzene,,



ľendezvénysoľozatot' amelyľe 20t6. évre 8 000 eFt-ot határoz meg. A ,,Térzene,'

ľendezvénysoľozat pľogľamot 2016. jrúnius 1. - 2016. augusztus 31. napja kiizött a
Józsefvárosi Roma Onkoľmányzatazalábbi helyszíneken kívánja megvalósítani:
a. Ú1 ľeleľĺ téľĺ piac (heti 2 alkalom 3-3 óľa)
b. Mĺkszáth Kálmán téľ (heti 2 alkalom 3-3 óľa)

Szabó Ervin téľ - otpacsíľta utca Epítők klubja (heti 2 alkalom 3-3 óra)
Napház kultuľálĺs ktizpont előtti kiizterület (heti 2 alkalom 3-3 óra)
Lőľinc pap téľ (heti 2 alkalom 3-3 óľa)
Gyu|ai Pál utca, Teľmelői Piac (heti 1 alkalom 3 óľa)

a hatźrozat 1. pontja szeľinti ľendezvények |ebonyolításával a SWEET NIGHTS Kft.-t
(cégiegyzékszáłm: 0|-09-19t400, székhely: 1052 Budapest, Páľizsi u. 2. 4. em. |lA',
képviseli: Schlosser Koľnélia Eľzsébet) bízzz meg, szolgáltatási szeľződés keľetében.
az |, pontban meghatátozott ktiltségek foľľása a 20|6. évi települési iĺnkoľmányzat
térzenére e|számolási ktitelezettség me|letti műktidési támogatásao kiadási fedezete a
dologi kiadásokon belüI a szakmai. szo|gáltatások e|(iirányzata.

4. felkéľi az elnökiit a hatáľozat 1.-2. pontjában meghatźrozott szo|gáltatási szeľződés
a|áírására.

Fele|ős: e|ntik
Hatáľidő: 1r.3" pont esetében: folyamatos

Ąpont esetében: 2016. május 31.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 Ígen 0 nem szavazat 0 tartózkodds mellett elfogadja a
javaslatot.

Benga-oláh Tiboľ
Megkoszöni a jelenlevők

Budapest, 2016. május lf .
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MEGHÍYo

a J ő zsefv áro s i Roma o nkorman y zat Képv ise l ő -te stülete

2016. május 12. napjćn (cstitöľtĺik) 10.00 órai kezdetteltartandó

7. rendes képviselő-testületi ülésére

Helyszín:

(Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u' 14.)

Javasolt napiľendi pontok:

1. A Józsefváľosi Roma Önkoľmányzat20|6. évĺ költségvetési módosítás javas|ata
Előterj esztő : Benga-oláh Tibor (írásbeli elteľj esztés)

2. ,,Józsefváros Zene Város _ Zene Nyáľ''
Előteĺj esztő : Benga-olah Tiboľ (íľásbeli elteľj esztés)

Budapest, 2016. május 03.

Benga-Olah Tibor
elnök sk.



JELENLnľI Ív
.ł ĺozsnľvÁnosl RoMA oľromĺÁľyzłľ

20t6. ł,ĺ. ľrea.,*. . . . .. napj áln.. .<(4.,..

megtaľto.. ľlp.,ĺ,.lő testiileti ii|ésľől

aA - n,t\o{-il
Benga otáh Tiboľ elniik... .L/ą!.? .ukł:T.!ryL
Ném eth ottó etnökh elyettes. . . . .,á*.#. . . 

rĺ.ty. 
. . .

ŕr .f)c N
Cs ikós Eva képviselő. . . . . P. .Y.\}:. . . . .ę .\*:í.

Kathy Hoľváth Lajos képviselő il{,ďł""

Meghívottak:
/ ĺ j lah. 4 .>---....w..

Al,^ł

o|Ý.,Aa^\4e
ł,ł;;.,*.,/ł.ń.M%vtr*



Iľásbeli előterj esztés
a J őzsefv áĺosi Roma onkormányzat

20|6. május 12.napján 10:00 órakormegtartott
7. rendes képviselő-testületi iilésére

Cím: A Józsefvárosi Roma Onkormányzat2016. évi ktiltségvetési mĺódosítás javaslata

Előterjesztő: Benga.oláh Tibor elntik

Tisztelt Képviselő.testü let!

1. Az Emberi Erőforrások Minisztéľiuma nyilvánosságra hozta a nemzetiségi
onkormányzatok részéte 2016. évi feladatalapri támogatások összegét' amely a Józsefvárosi
Roma onkormányzat esetében 1 803 e Ft.

Fentiekľe tekintettel a2016. évi költségvetés módosítása az alábbiak szerint indokolt:

f016. évi költségvetését 1 803 e Ft feladaÍa|apu áIlarni támogatással és annak alábbi
felhasználásával megemeli, elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás összege
20 17 .0 4.3 }-ig kötelezettségvállalással terhelhető.

Fe lhas ználá sćtr a az alábbi i avasl atot te s zem :

Bevétel oldalon:

- Miiködési célú támosatás ÁH beltilről + 1 803 eFt

Kiadás oldalon:

- dologi kiadásokon belül szakmai szo|gá|tatásra I 803 eFt

A fenti ek a|apj áĺ az alábbí hatáľ o zati j avas l atot teľj e sztem el fo gadásra.

2. A települési önkormtnyzat 2016. évi pá|yázati támogatźLsa az Emberi Erőfoľľás Bizottság
531201,6.(Iv.06.) számú határozataalapjźn a Polgármesteri dtjntésre 4 000 e Ft.

Felhasználására az alábbi iavaslatot teszem:

Bevétel oldalon:
- Működési célú támosatás ÁH beltitrol + 4 000 Ft

Kiadás oldalon:

- dologi kiadásokon belül szakmai szo|gáItatásta 4 000 e Ft

A fentiek alapján az alábbihatźlĺozati javaslatot terjesztem elfogadásra.

3. A telepĹilési onkormányzat a 2016. május 5-ei ülésén tfugya|ja a Javaslat a Józsefuárosi
onkormanyzat f0I6' évi költségvetéséről szóló 112016.(II.04.) önkormányzati ľendelet
módosításáľa tárgyu előterjesztést. Az előterjosztésben a 2016. évi térzenére elszámolási
kötelezettség melletti mfü<jdési támogatás szerepel 8.000 e Ft összegben. Amennyiben a
települési önkoľmányzat képviselő-testÍilete a 8.000 e Ft támogatást jóvahagyja,javasolom a
kö lts é gveté s mó do sítás át, val ami nt a ttlmo gatási szerző dé s a|áír źs át.

Felhasználásźra az aIźbbi iavaslatot teszem:

Bevételoldalon:

- Múköđési célú támogatás ÁH beliil.őt + 8 000 eFt

Kiadás oldalon:



- dologi kiadásokon belül szakmai szolgá|tatásrał 8 000 eFt

F enti ekľe teki ntette l kéľem az alćlbbi hatfu ozati j avas l at e l fo gadás át.

Határozati javaslat

A Józsefvárosi Roma OnkormányzatKépviselő-testülete úgy dönt, hogy

|.l 2016. évi kiiltségvetés bevételi e|őirányzatát 1 803 e Ft feladatalapú állami
támogatással és ezze| egyidejűleg a dologi kiadások e|őirányzatán belůil a szakmai
szo|gźůtatáls elő iľányzatát megem eli.

2.l2016. évi költségvetését 4.000 e Ft települési łinkoľmányzatipá,Jyázati támogatással és

ezze| egyidejűleg a dologi kiadások e|őirányzatín beltil a szakmai szolgáItatás
e|őir ány zatát me gem eli.

3. 2015. évi kłiltségvetésĺ bevételi előiľányzatát 8.000 e Ft-tal települési önkormányzati
műktidési támogatással és ezze| egyidejÍĺleg a dologi kiadások e|őirányzatán belü| a

szakm ai szo|gá,Jtatźts elő irányzatát m e gemeli.

4.ĺ az 1. -3. pontban foglaltak miatt a 20L6. évi kiiltségvetési végszámát 6 591 e Ft-ľóI 20

394 e Ft.ra mĺódosítja.

5./ felkéri az elnłiköt atámogatźlsi szerződések aláíľásáľa. 
,łffinĺäx.

Felelős: elnök ĺsł". ,- 
,..?]\

Hatáľidő: 1-4. pont esetében: folyamato' i-á ofl.'.'ł, Ę;l
5. pont esetében: 2016. május 16. |ii ['i'"';/ řj

Budapest, 2}I6.május 03. \ ii \ĺiy 
^;Ťl.'i?o..* 
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Határozat. 1. sz. meIléklet

Józsefvárosi Ronla Ônkornrányzat 20l6. évi költsé8vetése 1' módosítás 2. módosítás

t.sz

E|őiľ
ány.
zaa
csop

Kiemelt
ĺőirány

fal

Kiemelt előirányzat nregneYezése

KöteIező
feladat

eFt

onként
válIalt
feladat

eFt

Összesen
eFt

Kötelező
feladat

eFt

Önkénĺ
vá|laIt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

Kötelező
feladat

eFt

onként
vá|lalt
feladat

eFt

Osszesen
eFt

KlÁDAs o

2 MŰKoDÉs| KIADÁSoK

]zeméIyijuttatás - 20l6. évi állami múkÔdési

ámogatásból
0

0

személyi juttatás - 20l 6' évi telepulési műkodési

támogatásbóI
424't 4247

4247 4247 4f47 4247

személyi juttatás . 2o.l 5. évet megelóző éVek

pémaradványa 339 339 33!

2

úunkaadot teľhelo JaruleKoK es szoclall5

rcuäjźn|ási adó - 20l6' évi ál|mi můködési 0
0

vÍunkaadót terheló járulékok és szociális
lozájárulási adó - 20l 5' évet megelózô évęk

86 86 8( 86

Munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájáÍulási adó - 20l 6. éVt települési
.-.!L^j;ôi łáń^ô.f4<

to32 1ôą'
1032 !03f 1032 703f

5 3
Dologi kiadások.20l6' évi állami műkÖdési

támogatásbó|
'782 742

782 182 78f 782

6
)ologi kiadások - 20I 6. évi települési miiködési

ámogatásbó|
9( 90

9( 90 9( 90

Dologi kiadások - 20l5. évi saját kamatbevéte|
1: l5 tl

Dotogi kiadások. 20l ó' évi feladatalapú állami

tamogatas 5803 5803

)ologi kiadások - 20l6, évi települési

'nkományat 
cé|jellegű támogatás 800c 800(

1 ]llátottak pénzbeli juttatása

5 Egyéb mtiködési célú kiadás

:bb<il: elvonások és befizetések

l0 ebbó|: mĹiködési célu kölcsonök nyujtása

il :bb<!l: műktdési cé|ú kölcsönök torlesztése

t2
:bból: mLiködési céIu támogatások

iIIamháztartáson belúlre

ebbol: mtiködési célú támogatások

államháztartáson kívülre

t4 :bból:můkodési cé| és általános tanalék
0

t5 !ĺÚKöDÉsI KIADÁsoK ÖsszEsEN! 6151 61 5l 6591 6591 20394 20394

rELHALMozÁs|, FELÚJÍT/isI
K|ADÁsoK

t: Benrházások

|ĺ 2 Felújítások

t! 3 Egyéb felhaImozási kiadások

20 :bból;felha|moási célú kö|csÖn nńjtása

21 :bból:feIhalmozási cé|ú kö|csön tör|esztésę

22
ebbo|: felhalmozási célú támogatások

á| |amháztartáson belü|Íe

23
lbböl: felhalrnozási célú támogatások

iIlamháztartáson kivtilre

2Ą rbből: felhaImoási céItartalék
0



Határozat - 1. sz. me||ékIet

2: ) FELHALMoZÁSI KIADÁSoK osszEsEN

2(
KoLTsÉ,cvETÉsI KIADÁSoK
osszEsEN

2 BEVETELEK

MUKODESI BEVETELEK orSt 615
or5t of)a 11954 LĹ954

Működési cé|ú támogatások államháztartáson
be|ü|r<iI

i( Múködési kö|tségvetési á|lami támogatás 782 742
782 78? 782 782

il
eoDo|. n€|yI onxomanyzatoK al[alanos
mükÖdéséhęz és ágeati fe]adataihoz kapcsolódó

Allami feladat alapu támogatás
1803 1803

:bból: ęlvonások és befizetések

3
)bból; te|epti|ési önkonćnyat,'T éĺzene,,

)éljellęgĺi támogatása 800( 800(

3i
)bből: települési önkományät pályázati

ämogatása

)bbő|. mliködési célú támogatások bevéte|ei
i||amháztartáson belülró| Telepiilés onk' Tám

536! s36!
s36! 5369 5369

) KÖzhatalmi bevétęlęk

38 3 Múködési bevételek

3! 5 Múködési célú átvętt pénzeszköz

4( I MŰKoDÉs| BEVÉTELEK osszEsEN 6t5l 6151 ol5! 19954 19954

I a FELHALMozÁs, FELÚJiTÁs|
BEvÉTELEK

42
FeIhalmozási célú támogatások állaĺrháztaÍtáson

belülró|

44

eooot: retnalmozasl ceru vlssatenEno
támogatások, kölcsönök visszatértilése

lbbol; telhalmozasr celu vrssarentenoo
:ámogatások, ktlcsöntk igénybevéte|e

4(
ebból:fe|halmoási céIú támogatások
államháztanáson bęlü|ról

4 2 lngatlanok énékesités€

4t 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4t 4
Részesedések értékesitése és megszúntętéséhez
kapcsoIódó bevéteIek

5( 5 Felha|mozási célrj átvett Dénzeszközök

5l
]bbol: telha|nrozasl celü vIssatęrttęnclo
:ámogatások' kölcsonök vissztérti|ése

52
:bból; egyéb felhalmozási célu átvett

]énzeszközök

5
łELHALMozAsI' FELUJITAsI

'EVÉTELEK 
ÖsszEsEN

54
(oLTsÉGvETÉsI BEVÉTELEK
)sszEsEN

5 3
łINÁNszIRozAsI MUKoDESI
<IÁ.DÁsoK

5(
rányitó szeryi támogatásként folyósított
ámogatás kiutaIása

5
FINANszÍRozÁsI FELHALMozlłsI
KIADÁsoK
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5ĺ
rányitószervi támogatásként foIyósitott
ámogatás kiutalása 0

51 2 {osszúlejárafu hitelęk' váltó törlesztése

FINANszÍRozÁsI KIADÁSoK osszEsEN

ól 5
FINANszÍRoz/łsI MÚKÖDÉSI
BEvÉTELEK 44(. 4Ą( 440 44C

62 I
lrányitószerui támogatásként folyósított
támogatás fizetési sámlán tönénó jóváĺrása

63 2 Sabad pénzmładvány igénybevétele
t: 1 l5

64 3 FeIadattaI terhelt pénzmaradvány igénybevétele
425 4f5

65 6
FINANszĺRozÁsl FELHALMozÁs|
BEVóTELEK

66 I
ĺrányitószervi tánogatásként folyósított
támogatás fi zetési sámIán tönénö jóVáirása

6', a Szabad pénzmaradvány igénybevéteIe

68 Feladattal terhelt péWaradvány igénybevétele

6!
iINANsziRozÁst BEvńTELEK
)sszEsEN

'7( ioÁDAsoK MINDosszEsEN 6151 6151 6591 6591 2039t 20391

7l BEVETELEK MINDOSSZESEN 6151 6151 6591 6591 2039Ą 20394

7t
urjKÖDÉsI BEVÉTELEK És KIADÁSoK
EGYENLEGE

0 -Ą4c -440 -440 -440

7'
FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK És
KIADÁSoK EGYENLEGE

0 44C 4Ąo 444 MO

7Ą

YlUNu'EĎ| ľ |llAl\ĎálÁv.A
BEVÉTELEK És KIADÁSoK 0 0 0

'7:
ľ ĎLnALľ!uźAĎr ľ rNĄl\ĎźIKvźAĐ|
BEVÉTELEK És KlADÁsoK 0

'1( MUKODESI EGYENLEGEK 0

FELHÁLMozÁsI EGYENLEGEX 0

78 EGYENLEGEK ÖsszDsEl\ 0



Íľásbeli előteľj esztés
a J őzsefv áro si Roma onkormányzat

2016, május |2. napjtn 10:00 órakor megtartott
7. rendes képviselő-testületi ülésére

Cím: ,,Jőzsefváľos ZeneYáros _ Zene Nyár''

Előteľjesztő: Benga-oláh Tiboľ elnłik

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évben megrendezésre keriilt ,,Józsefuáľos Zene Város _ Zene Nyár'' Roma Zenei
Pľojekt lényege volt, hogy Józsefuaľos különbĺjző helyszínein, közterein és vendéglátó
helyein muzsikálnak a jőzsefvőĺosi roma zenészek, mellyel a klasszikus' magyar cigányzenét
játsző múvészek előadásai bátkí számaĺa elérhetoek voltak. Javasolom, hogy a Budapest
Fővaros VIII' kęrület Józsefuárosi onkormáĺyzat (a továbbiakban: onkormányzat) áIta|
kezdeményęzetť és tźnrlogatott nyári ľoma kulturális eseményeinek sikereire tekintettel a
Roma onkormányzat kozreműködésével folytassa a roma zenészek fellépésével a keľület
teľein és vendéglátó helyein tciľténo ,,Térzene,, rendezvénysoľozatot, amelynek célja, hogy a
magyar cigtnyzene, mint szellemi és kulturális éľték ismét méltó helyre kerüljön.

A,,Térzene,, rendezvénysoľozat programot f0l6.június 1. _2016. augusztus 3I. napja kozött
a Jőzsefvárosi Roma onkormányzat az a|ábbi helyszíneken 20 fő zenész közľeműkĺidésével
kívanj a megvalósítani :

1. Ú3 ľel"l.i téri piac (hetif alkalom 3-3 óľa)
2. Mikszáth Kálman téľ (heti 2 a|ka|om3-3 őra)
3. Szabó Eľvin téľ - otpacsírta utca Építők klubja (heti 2 alkalom 3-3 őra)
4. Napház kulturális kcizpont előtti kĺjzteľiilet (heti 2 alkalom 3-3 óra)
5. Lőľinc pap tér (heti2 alkalom 3-3 óra)
6. Gyulai Pál utca, Termelői Piac (heti 1 alkalom 3 óľa)

Amennyiben a települési <jnkoľmźnyzat képviselo-testülete a 8.000 e Ft támogattst a 2016.
május 5-ei tilésén jováhagyja, javasolom, hogy a Jőzsefvárosi Roma onkormányzat a
ľendezvények lebonyo|ításźna| a SWEET NIGHTS Kft.-t (cégsegyzékszám: 01 -09-1 91400'
székhely: 1052 Budapest, Parizsi u. 2. 4. em. 1/A., képviseli: Schlosseľ Kornélia Erzsébet)
bizza meg. Ennek költsége a20I6. évľe vonatkozőan összesen 8 000 eFt' Forrása a2016. évi
telepiilési önkormányzat térzenére elszámolási kötelezettség mellett nyújtott céljellegű
tźtmogatása, kiadási feđezete a dologi kiadásokon belül a szakmai szo|géitatások előiľanyzata.
Fentiekľe tekintettel kérem a határozat elfogadását.

F enti ekľe teki ntette l kérem az alźlbbi batfu o zati i avas l at e l fo ead ás át.

Határozati javaslat

A J őzs efv átros i Ro m a Ö nko rmán y zat Képvis elő.testiilete rĺ gy dö nt, ho gy

1. a Roma Onkoľmányzat kőzreműktidésével folytatni kívánja a roma zenészek
fellépéseĺvel a keriilet terein és vendéglátó helyein történő ,,Térzene,,
ľendezvénysorozatot, amelyľe 2016. évre 8 000 eFt-ot határoz meg. A ,,Térzene',

rendezvénysoľozat pľogľamot 2016. június Í. _ 20|6. augusztus 31. napja ktjzött



a Józsefuárosi Roma onkormányzat az alábbĺ helyszíneken kÍvánja
megvalĺisítani:
a. Uj Teleki téri piac (hetiZ alkalom 3.3 óľa)
b. Mikszáth Kálmán tér (hetĺ 2 alkalom 3.3 óra)

Szabró Ervin tér - otpacsírta utca Építők klubja (heti 2 alkalom 3-3 óra)
Napház kulturális kiizpont előtti kiizterület (heti 2 alkalom 3-3 ĺiľa)
Lőrinc pap téľ (heti 2 alkalom 3.3 óľa)
Gyulai Pál utca, Termelői Piac (hetĺ 1 alkalom 3 óľa)

a határozat 1. pontja szerintĺ rendezvények lebonyolításával a SWEET NIGHTS
Kft.-t (cégsegyzékszám: 01-09-191400, székhely: 1052 Budapest, Párizsi u.2. 4.
em. 1lA., képviseli: Schlosseľ Koľnélia Erzsébet) bízza meg, szolgáltatási
szerződés keretében.
az 1. pontban meghatározott ktiltségek forrása a 20t6. évi települési
iinkormányzattérzenére elszámolásĺ kiitelezettség melletti műktidési támogatása,
kiadási fedezete a dologi kiadásokon belĺil a szakmai szo|gá|tatások előirányzata.
felkéľi az elnökiit a határozat 1'.-2. pontjában meghatáľozott szolgáltatási
szerződés a|áírására.

Felelős: elnök
Hatáľidő: 1-3. pont esetében: folyamatos

4.pont esetében: 2016. május 31.

Budapest, 2016. május 03.
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