
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsaga
Eldterjeszto neve: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly a

.......sz. napirend
eloterjesztes

a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 2022. marcius 22-i ulesere

Targy: Javaslat a Roma Parlament-Polgarjogi Mozgalom 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolo 
elfogadasara
Eldterjeszto: Nemes Gabor, Humanszolgaltatasi Ugyosztaly ugyosztalyvezeto
Keszitette: Rdkusfalvy-Bodor Gergely Humankapcsolati Iroda
A napirendet nyilt iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszerii szavazattobbseg sziikseges.
Mellekletek:
1. szamu melleklet: Magyarorszagi Roma Parlament 2021. evi beszamoloja

Tisztelt Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete a 535/2021. (IX. 23.) szamu hatarozataban dontott arrdl, 
hogy kozmuvelodesi megallapodast kot a Magyarorszagi Roma Parlamenttel (2022. februar 23. napjan a 
Magyarorszagi Roma Parlament neve megvaltozott. Uj neve: Roma Parlament-Polgaijogi Mozgalom.) (szekhely: 
1086 Budapest, Danko u. 15., kepviseli: Horvath Aladar elnok, adoszam: 19657655-1-42), tovabbiakban: Roma 
Parlament) Roma Galeria mukodtetese erdekeben. A szerzodes 2021. szeptember 30. napjan ot eves hatarozott idore 
keriilt alairasra. A megallapodas ertelmeben a Roma Parlamentnek minden ev januar 31. napjaig beszamoldt kell 
benyujtania. A Roma Parlament a beszamoldt 2022. februar 17. napjan megkiildte, es a beszamolo az eloterjesztes 
mellekletet kepezi.

A 2021-ban kotott megallapodas kereteben a Roma Parlament vallalta, hogy
az Onkormanyzat tulajdonaban allo Budapest VIII. kerulet, Kofaragd utca 5. szam alatti helyisegben 
letesitendo Roma Galeriat mukodteti, amely a minosegi, kortars, kultura reprezentacidjanak helyszine; 
elsbsorban roma kepzomuveszek — festok, szobraszok — muveit tarja a kozonseg ele, 
a keruletben mukodo kbznevelesi intezmenyek (altalanos iskolak, ovodak) reszere tarlatvezeteseket, 
muzeumpedagogiai eloadasokat, gyermekfoglalkozasokat szervez, 
a keriiletet erinto kozmuvelodesi kerdesekben egyuttmukodik,
a kiallitasokat elore meghatarozott, rendszeres, az interneten hozzaferheto nyitva tartas mellett ingyenesen 
latogathatdva teszi,
kiilbn megallapodas alapjan elsosorban kerOleti, illetve fovarosi muzealis intezmenyeknek mutargyat 
kolcsonoz,
egyuttmukodik a varhatdan 2022. elejen megnyilo Jozsefvarosi Muzeummal (allandd kiallitas tervezese, 
idoszaki kiallitasok, rendezvenyek), es vele strategiai partnersegi megallapodast kot.

A megallapodas kereteben az Onkormanyzat vallalta, hogy a fent meghatarozott kozmuvelodesi feladatok ellatasa 
erdekeben a Budapest VIII. kerulet, Kofaragd u. 5. szam alatti, (hrsz. 36487/0/A/3) 71 m2 alapteriiletu utcai bejarattal 
rendelkezo onkormanyzati tulajdonu helyisegreszt a Roma Parlament reszere ingyenesen kizardlagos hasznalatba adja 
azzal, hogy a helyiseg koziizemi koltsegeit (villany, viz- es csatomadij) es kozos kbltseget a Roma Parlament havonta 
koteles megfizetni.

A Roma Parlament beszamolojaban bemutatja, hogy 2021. oktdber 2-an immar hivatalosan is megnyitott a Bura 
Karoly Galeria, es a 2021 aprilisatol zajld „prdbauzemet” kbvetoen mukodeset megkezdte. Az eltelt rovid idbszakban 
tobb sikeres kiallitas is megszervezesre keriilt. Felvettek a kapcsolatot keriileti oktatasi intezmenyekkel, es remenyeik 
szerint a jarvanyiigyi helyzet rendezodeset kbvetoen a kiallitasok altaluk is latogathatdva valnak. Felvettek a 
kapcsolatot a Ferencvarosi Muvelddesi Kbzponttal is, es resziikre 12 mualkotast kolcsbnbztek 2021. november 
honapjaban. Beszamoldjukban kiemelik, hogy mukbdesuk biztositasahoz minimalisan 9 millid Ft sziikseges, melynek 
eldteremteseben szamitanak az Onkormanyzat segitsegere.

Fentiek alapjan javasolom a Roma Parlament-Polgarjogi Mozgalom 2021. evi beszamoldjanak elfogadasat.
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II. A beterjesztes indoka
A szervezet 2021. evi tevekenysegenek elfogadasa erdekeben indokolt, hogy a Bizottsag a 2022. marcius 22-en 
tartandd iilesen dontest hozzon a benyujtott beszamoloval kapcsolatban.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy az Onkormanyzat elfogadja a szerzodeses partner szerzodes alapjan vegzett munkajat. A dontes 
penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvaros Onkormanyzat Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) dnkormanyzati rendelet 7. melleklet 2.1.2. pontja szerint a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag dont az Onkormanyzat koznevelesi, kozmuvelodesi, 
kulturalis, sport feladatok ellatasa targykorbe tartozo szerzodeses partner tevekenysegerol szolo beszamolojanak 
elfogadasarol.

Mindezek alapjan kerem a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag dontesenek 
meghozatalat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsaga

..... /2022. (III. 22.) szamu hatarozata

a Roma Parlament-Polgarjogi Mozgalom 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamolo elfogadasara

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja a Roma 
Parlament-Polgarjogi Mozgalom (szekhely: 1086 Budapest, Danko u. 15., kepviseli: Horvath Aladar elnok, addszam: 
19657655-1-42) 2021. evi tevekenysegerol szolo beszamoldjat, az eldterjesztes 1. szamu mellekletet kepezd 
tartalommal.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 22.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati Iroda

A lakossag szeles koret erintb dontesek eseten az eloterjeszto elokeszitojenek javaslata a kbzzetetel mddjara
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. marcius 17.

Nemes Gabor 
ugyosztalyvezeto

Keszitette: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly FT
Lei’rta: Rokusfalvy-Bodor Gergely Humankapcsolati Iroda

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas:

JOG! KONTROLL:

Ellenorizte: P (

DR. VdRdS SilLVIA 

ALJEGYZO

Beterjesztesre alkalmas:

S CSILLA
ZO

DR. dAJ
JE

Jovahagyta:

Czegledy Adam
a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es

Eselyegyenlosegi Bizottsag Elnoke
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H-1086 Budapest, Danko u. 15. Tel.: +36-30 7801219; E-mail: romacivilrajt@gmail.com

Piko Andras polgarmester ur reszere

Budapest Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal

Tisztelt Polgarmester ur!

k Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Roma Pailament kozott 2021. oktober 1 ,-en megkotott 
kozmuvelodesi megallapodas 7. pontja ertelmeben egyesuletiink a „megallapodasban foglalt 
tevekenysegenek ellatasarol” jelen dokumentumban kivan beszamolni.

1. Egyesuletiink az Onkormanyzat tulajdonaban allo Budapest VIII. kerulet, Kofarago 
utca 5. szam alatti galeriahelyisegben 2021. aprilis 1- szeptember 30 kozott 
„prdbauzem” folyt, ahol roma kepzomuveszeti kiallitotermet mukodtettiink. 2021. 
Aprilis 8-an a Roma kultura nemzetkozi napjan Szabadulas cimmel nyitottuk meg az 
elso reprezentativ kiallitasunkat. A 28 kortars roma kepzomuvesz 66 alkotasabol allo 
tarlat a Prater utcai pinceraktarbol „kiszabaditott”, tematikusan kialasztott mutargyak 
voltak. (2016 oktober 24-en, az akkori helyi es kormanyhatalom emberei korabbi 
kiallito terunkbol, a Tavaszmezd u. 6. szam alatti szekhelyunkrol onkenyesen 
hurcoltak el 55 roma muvesz 239 alkotasat.)

A pandemia miatt sziik korben megtartott, online kiallitasmegnyiton Piko Andras 
polgarmester ur mondott koszonto beszedet, szakmai ertekezest Bogdan Janos 
kuratortol hallottunk, mig Horvath Balazs zongoramuvesz roma folkjazzt muzsikalt.

2. Roma Galeria mukodtetesere a kozmuvelodesi megallapodas nyujtott megfelelo jogi 
es szakmai kereteket. Egyesuletiink dontese ertelmeben a Kofarago utca 5. szam alatt 
2021. oktober 2-an megnyitottuk a Bura Karoly Galeriat. A XX. szazad elso 
harmadanak sztarprimasa - aki rbvid ideig a galerianak otthont ado hazban elt 
kivalo hazafi elott „Hazddnak rendiiletleniil” cimmel fotokiallitassal tisztelegtunk. A 
csaladtagok leszarmazottjaitol, a muzsikus dinasztiaktol, muzeumoktol, 
helytorteneszektol beszerzett fotoanyag kinagyitott printjeibol 100-at kereteztiink es 
helyeztimk el a kiallitdterben. A kiallitas berendezoje Bogdan Janos Amigo volt, 
kuratori feladatokat Bura Mari leszarmazott, Kalla Eva muvelodesszervezd, iro, es 
Szuhay Peter etnografus vegezte el. A megnyito iinnepi esemenyet megtisztelte 
jelenletevel Karacsony Gergely fopolgarmester es Piko Andras jozsefvarosi eloljaro is. 
A nevado iinnepsegen fellepett a Sarkozi Lajos Trio es Szoke Nikolett jazzenekesno - 
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a jeles alkalom meltbkeppen illeszkedett a Budapest! Oszi Fesztival 
programsorozataba.

3. Alapfunkcionknak (pninosegi, kortdrs, kultura reprezentdcidjdnak helyszine; 
elsosorban roma kepzomuveszek -festok, szobraszok - muveit tarja a kbzbnseg ele ”) 
a fotokiallitas alatt is igyekeztunk egfelelni: egy kisterem feliiletemek a rendelkezesre 
bocsajtassal a Jelenlet cimu projekttlnk reven egy-egy kortars kepzbmuvesznek 
lehetbseget biztositottunk a bemutatkozasra. Ennek kereteben egy-egy hetes kiallitast 
rendeztilnk, a muvesz tarlatvezetesevel, Varadi Gabor bzdi es Szolnoki Csanya Zsolt 
budapesti festomuvesz alkotasaibol.

4. Ahogy a szerzodesunkben vallaltuk: „a kiallitdsokat eldre meghatdrozott, rendszeres, 
az interneten hozzdferheld nyilva tartds mellett ingyenesen Idtogathatova” tettiik: 
keddtol pentekig 14-18 ora kozott, szombaton 10-14 ora kozott tartunk nyitva. Csoport 
latogatas eseten ettol eltero idopontban is kinyitunk. Mivel mult evben egy felallasu 
munkatars (Bogdan Janos Amigo), januartol pedig kizarblag onkentes segitok latjak el 
a Galeria mukodtetesevel kapcsolatos teendoket, igy a tarlatvezetest is, a pandemia 
miatt ritkan elbfordul, hogy zarva tartunk. Errol az esetleges latogatbt az intezmeny 
bejarati ajtajan ertesitjuk. (Folyamatban van a galeria weboldalanak elkeszitese, ott 
minden lenyegi informacio helyet kap majd.)

5. Szerzodeses vallalasunk kovetkezo pontja: „ a keruletben mukodo koznevelesi 
intezmenyek tanuldi reszere tarlatvezeteseket, muzeumpedagogiai eloaddsokat, 
gyermekfoglalkozasokat szervez Az elmult harom honapban keriileti altalanos iskolai 
csoport nem jelentkezett (ami osszefugg a koronavirus-jarvannyal is: gyer a kulturalis 
programok latogatottsaga, a Galeria keves aktivitast fejtett meg ki az iskolakkal, 
ovatossagi okokbbl egyiddben hat szemely tekintheti meg kiallitasunkat). ELTE-s 
muveszettbrtenesz mesterhallgatb diakcsoport reszere tartottunk eldadast, rajtuk kivul 
a Tumenca (Veletek) Egyesulet es egy Nograd megyei roma egyesiilet kert 
tarlatvezetest, muzeumpedagogiai eldadast. Erds a bizodalmunk abban, hogy a 
pandemia lecsengesevel eleven kapcsolatok teremtodnek a jbzsefvarosi koznevelesi 
intezmenyekkel, es a diakok nagyobb szamban latogatjak meg galeri ankat.

6. „A keriiletet erinto kozmilvelodesi kerdesekben egyuttmukddik" - vallalasnak is 
keszseggel tettiink eleget. Kivalo munkakapcsolatot alakitottunk ki Egyed Erika 
kulturalis menedzserrel, akivel kozosen szerveztuk a kiallitasi ter berendezeset, aki 
fele javaslatokat tettunk az Oszi Fesztival kereteben folkert keriileti jazzmuzsikusokra. 
Munkatarsunk egy alkalommal reszt vett a Jbzsefvarosi Muzeum tervezesi 
konzultacibjan. A szimpla projektegyuttmukodesen tulmutato tervezomunka indult el 
a Liszt Ferenc Zenemuveszeti Egyetem es az UCccu Alapitvannyal egy 
idegenforgalmi celzatu otlet, a keriileti muzsikusvilag emlekhelyeit bemutato setarol, 
melynek egyik allomasa lehet a Bura Karoly-hazban talalhatb Galeria keriileti 
zeneszeket bemutato fotbkiallftasa - kiegeszitve komolyzenei/jazz/kavehazi muzsika 
programmal.

7. A „kulon megdllapodds alapjan elsosorban keriileti, illetve fovdrosi muzealis 
intezmenyeknek mutdrgyat kblcsbnoz ” - vallalasnak egy esetben tettunk eleget: a 
Ferencvarosi Muvelodesi Kozpont reszere roma kepzdmuveszeti kiallitas celjara 
tizenket alkotast kdlcsdnbztunk 2021. november 6-21 kozott.



8. Termeszetesen szives-oromest fogunk egytittmukodik a varhatdan 2022. elejen 
megnyilo Jozsefvarosi Muzeummal (allando kiallitas tervezese, idoszaki kiallitasok, 
rendezvenyek), az intezmennyel-ahogy ezt a szerzodesunkben is vallaltuk- 
strategiai partnersegi megallapodast kivanunk kotm.

Egyeb kozossegi, kozcelu tevekenysegeink:

1. Alkalmankent Jazz Klubot szerveztunk. A koszonjiik, Magyarorszag! Program 
tamogatasaval jazzkoncertet adott Banyak Jozsef, Olah Tzumo Arpad, Horvath Balazs Trio es 
Ratonyi Robert. Az eloadasokat sajnos kevesen latogattak (meg), 5-15 fo vett reszt a magas 
minosegu koncerteken.

2. Vasamaponkent kereszteny gyiilekezet kert es kapott istentiszteleti alkalmukra helyet, 
ahol 15-30 fovett reszt.

Koltsegvetes:

Egyesuletunk 2021. evben, a galeria mukodtetesere, annak elso kilenc honapjaban 3.4 millio 
forint adomanyt forditott. Az onkentes munka erteke megkozeliti a 6 millio forintot. A 
kiszamithato es minosegi feladatellatashoz minimalisan evi 9 millio forint sziiksegeltetik. 
Ennek eloteremteseben nagy mertekben szamitunk Jozsefvaros es a Fovarosi Onkormanyzat 
koltsegvetesi hozzajarulasara.

Tisztelt Polgarmester ur!

Kerem, sziveskedjen jelen beszamolonkat az Onkormanyzat illetekes, hataskorrel rendelkezd 
Bizottsaganak jovahagyas celjabol megkuldeni.

Budapest, 2022. januar 31.

Tisztelettel:

Horvath Aladar

elnok




