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Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletben a
„3202. Roma Koncepció” költségvetési soron 13.000.000,- Ft előirányzatot hagyott jóvá,
mely előirányzat felosztásáról a Humán Ügyek Bizottsága HÜB. 63/2013.(IV.03) számú
határozatának 1. pontjában döntött.
A „Roma Koncepció” költségvetési sor felosztása alapján megvalósult programok közül több
esetben is sikerült olcsóbban, költséghatékonyabban megvalósítani a programokat, mely
710.180 forint megtakarítást eredményezett az alábbiak szerint:
Program elnevezése

Leírás

Roma - Magyar Diák FMK-ban, 2013. április 17.
Kulturális Fesztivál
napján
cc.
300
fő
jelenlétével
Lehetőségek Iskolája a Családmentori Irodában
2013. szeptember 30-ig,
október 01.-től Gát u.
templomban,
8
fő
tanulóval,
jelenleg
is
folyamatban

Roma nem roma nők
akadémiája

Csatkai Búcsú

Sporttal az
előítéletek ellen

négy alkalommal került
megrendezésre, melyen cc.
200 fő vett részt

2013. szeptember 7. napján
50 fő utazott le Csatkára

2013. május 01. napján, 45
fő vett részt Esztergomban
focikupán,
okt. 6.-án focikupa
december – focikupa
(szervezés alatt)
Megtakarítás eddig összesen:

Jóváhagyott
összeg
600.000

200.000

Felhasznált összeg,
illetve megtakarítás
464.385
135.615
megtakarítás
35.680
további költségek:
50.000

500.000

114.320
megtakarítás
248.760

150.000

251.240
megtakarítás
62.255

400.000

87.745
megtakarítás
78.740
további
költségek:200.000
121.260
megtakarítás
710.180
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Fentebb részletezett megtakarított összeg átcsoportosítható, felhasználható más programokra,
melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot:
Mind szakmai, mind pedig a Humánszolgáltatási Irodán lefolytatott belső ellenőrzés vizsgálati
jelentésének megállapítása alapján indokolt lenne egy szöveges, átfogó, hosszabb időszakra
vonatkozó (2014-2017.) „Roma koncepció” elkészítése, melynek pénzügyi alapjául
szolgálhatna évről-évre a „Roma Koncepció költségvetési sor”.
A 2014-2017. évi Roma koncepció elkészítése a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
bevonásával, az általuk delegált, illetve szükség esetén az Önkormányzat által kiválasztott
külső szakmai mentorok segítségével történne. előbbiek alapján javasolom, hogy a szakmai
mentorok munkája díjának fedezetére biztosítsunk a megtakarított összegből fedezetet. A
feladat megvalósítására 500.000. Ft biztosítását javasolom.
A megtakarításokból jelentkező további 210.180 forinttal javasolom a tartalék
keretösszeget megemelni.
A „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!” programot pályázat helyett az RNÖ
közreműködésével, az érintettek kiválasztásra való felhatalmazással és koordinációjuk mellett
javasolom lebonyolítani. Előbbiek esetében nemcsak a rászorultsági szempontok, hanem a
résztvevő személyek együttműködési, teljesítőképességének figyelembe vételére is sor
kerülhetne, mely elősegítené a program sikerességét és hatékonyságát. A program során a
lakások felújításhoz a kiválasztott önkormányzati bérlakásban élő roma családok részére az
anyagot és eszközöket, valamint azok ellenőrzést biztosítana az RNÖ, míg ők munkájukkal
járulnának hozzá lakásuk felújításhoz.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés megtárgyalásával, és a határozati javaslat
elfogadásával támogassa a 2014-2017. évi Roma koncepció elkészítését és a 2013. évi
keretösszeg felhasználásának aktualizálását.
Budapest, 2013. szeptember 27.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati
rendelet 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési előirányzatának felosztására vonatkozó63/2013. (IV.03.) számú határozatának 1. pontját az alábbiakra módosítja:
„1. A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet 3202. sz. „Roma Koncepció” költségvetési
előirányzatának felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Roma-Magyar Diák Kulturális Fesztivál
Lehetőségek Iskolája
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme
Roma Kulturális Fesztivál
Hagyományőrző roma gyermektábor
Roma nem roma nők akadémiája
Roma gyermekkarácsonyi műsor
Roma oktatási konferencia
„Fogjuk meg egymás kezét”
Csatkai Búcsú
Bűnmegelőzési foglalkozások az általános iskolások részére
Fotótárlat és városnéző túra Kecskemétre
Sporttal az előítéletek ellen”
Innovatív pedagógiai módszerek – pályázat Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát! – pályázat Szülői fórumok szervezése
Roma Mentorok négy fő 2013. január havi megbízási díja
2014-2017.évi Roma Koncepció elkészítése
Tartalék keretösszeg
Összesen:

464.385
85.680
600.000
2.000.000
2.000.000
248.760
1.000.000
500.000
500.000
62.255
300.000
600.000
278.740
500.000
2.000.000
140.000
320.000
500.000
900.180
13.000.000”

Határidő: 2013. október 2.
Felelős: Illyés Miklós elnök
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