Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2014. november 5-én
12.00 órakor megtartott rendes nyílt üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mészáros László – elnök,
Illyés Miklós
Sajó Ákos
Böröcz Ferencné tagok.

Hivatal részéről:
dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, dr. Szabó
József aljegyző, dr. Hosszú Károly irodavezető, dr. Bánfi Réka irodavezető, Tamás Beáta irodavezetőhelyettes, dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes, Koór
Henrietta csoportvezető, Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Mihályi György önkormányzati
tanácsadó, dr. Németh Zsanett jogi munkatárs, Gólya Orsolya jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes – Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága munkatársa, Tóth
Betty Ferencváros Művelődési Központ igazgatója, Tar József István Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Mendi Attila Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja.
Mészáros László: Köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának ülésén a
bizottság tagjait, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a
bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés,
észrevétel?
dr. Bácskai János: Tisztelettel üdvözlöm a bizottsági ülésen megjelenteket, képviselőket, és esküt tett
külsős bizottsági szakértőket, illetve a hivatal dolgozóit is. Javaslom, hogy az Sz-447/2014. sz. – „A
„Roma Koncepció” 3202. sz. költségvetési sorának módosítása” című előterjesztést vegye le a bizottság
a napirendről, hiszen azt szeretnénk, hogy az ebben megfogalmazottak, minél jobb felhasználására
kerülne sor.
Mészáros László: Javaslom, hogy a kiküldött meghívó harmadik napirendi pontjaként szereplő Sz449/2014. sz. – „Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ügyrendjének elfogadása” című
előterjesztést első napirendi pontként tárgyalja a bizottság, valamint az Sz-447/2014. sz. – „A „Roma
Koncepció” 3202. sz. költségvetési sorának módosítása” című előterjesztés kerüljön le napirendről.
Kérem, szavazzunk a módosított napirend egészéről.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
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KEN 1/2014. (XI.05.) sz.
Határozat
Napirend:
1./ Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ügyrendjének elfogadása
Sz-449/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mészáros László elnök
2./ Beszámoló a 2011-2014. évek között megvalósított Roma koncepció programjairól
Sz-448/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ügyrendjének elfogadása
Sz-449/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mészáros László elnök
dr. Bácskai János: Szeretném üdvözölni a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság tagjait,
amely egy új bizottság az előző ciklushoz képest. Az elnevezésében és a megfogalmazott céljaiban is
próbálja kifejezni azt, hogy nagyobb hangsúlyt akarunk fektetni ezekre az ügyekre. Az elmúlt 4 évben is
már meglévő és jól működő intézményeinket működtettük, de újakat is alakítottunk ki, például az
Egyházi Kerekasztalt. Szeretnénk azt, hogy a nemzetiségekkel kapcsolatos ügyeink külön bizottságban,
hangsúlyozottan kerülnének kifejezésre. Ez ugyanúgy vonatkozik a kultúrára is, mert Ferencváros
kulturális élete gazdag, vannak nem általunk működtetett intézmények és általunk működtetett
intézmények is, kiemelve a Ferencvárosi Művelődési Központot és intézményeit.
Szeretném bemutatni Kállay Gáborné alpolgármester asszonyt a bizottságnak, az ő hatáskörébe
tartozik a bizottságukat érintő három terület. Forduljanak hozzá a kezdeményezéseikkel, bizalommal,
hiszen ebben a kettős szereposztásban, amelynek a döntéshozó és a végrehajtó a tagja, a döntéshozót
ő képviseli, ezekben az ügyekben ő tehermentesít a munkámban. Ha elkerülhetetlen és szükségszerű,
akkor természetesen személyesen is foglalkozom ezekkel az ügyekkel, és amikor csak tudok a
bizottsági üléseken is megjelenek. A mai ülésen én vagyok az előterjesztő, ilyenkor illik az ülésen
megjelenni és személyesen válaszolni a felmerülő kérdésekre, vállalni a felelősséget az adott
előterjesztés tartalmáért. Ez egy formai megoldás, mert az első bizottsági ülésen ülünk, és ebből
adódóan a holnapi képviselő-testületi ülésen is majdnem az összes előterjesztésnek én vagyok az
előterjesztője. Ez célszerűségből van így, és a következő alkalmaktól kezdve kevésszer fogják látni a
nevemet, ha mégis, akkor annak nyilvánvaló oka lesz. A munkamegosztás híve vagyok, mindenki
végezze azt a munkát, amelyhez a legjobban ért. Jó munkát kívánok a bizottságnak!
Mészáros László: Köszönjük szépen Polgármester úr hozzászólását, és térjünk rá az első napirendi
pontunkra, amely a bizottság ügyrendjének elfogadása. Helyszíni kiosztással érkezett egy módosító
javaslat, amely technikai jellegű hibákat javít a meghívottak listájában. Az egészségügyi referens helyett
az esélyegyenlőségi referenst kell meghívni, hiszen az ő területét érinti a bizottság munkája. Ezen kívül
a tanácsnokok kikerültek, ugyanis ebben a ciklusban, nem választjuk meg őket, és a nemzetiségi
önkormányzatok elnökei pedig bekerültek a listába.
Javaslom, hogy a bizottság havonta legalább egyszer tartson rendes ülést 11:30 órakor. Az elnök
akadályoztatása esetén Illyés Miklós képviselőt kérem fel, hogy helyettesítsen. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek Böröcz Ferencné külsős bizottsági tagot kérem fel, akit akadályoztatása esetén Sajó Ákos
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képviselő helyettesít. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-449/2/2014. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról, a fent sorolt javaslatokkal kiegészítve.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 2/2014. (XI.05.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
28/2011. (X.11.) rendelete 41. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ügyrendjét az
alábbiakban határozza meg:
I.
Általános rendelkezések
(1 )A bizottság elnevezése: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
(2) A Bizottság feladatait az SZMSZ 1-es és 5-es számú melléklete tartalmazza.
II.
Ülésezés rendje:
(1) A bizottság féléves munkatervben rögzíti üléseinek időpontját és a napirendi pontokat.
(2) A bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző napon. Az ülések
kezdési időpontja 11:30 óra, indokolt esetben ettől a bizottság elnöke +/- egy órával eltérhet. Rendes
ülések munkanapokon ugyanerre a kezdési időpontra hívhatók össze.
(3) Az ülések helyszíne lehet:
 Polgármesteri Hivatal Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem,
 Ferencvárosi Önkormányzat intézménye
(4) A fenti szabályozástól eltérően összehívott ülések rendkívüli ülésnek minősül.
(5) A bizottság elnöke rendkívüli ülést hívhat össze, melynek indokát a meghívóban fel kell tüntetni.
(6) A bizottság elnöke köteles összehívni a rendkívüli ülést a Képviselő-testület határozatára, a
polgármester indítványára, a bizottság tagjai több mint felének indítványára. Az indítványt a bizottsági
elnökhöz kell benyújtani, a tárgy megjelölésével és a határozati javaslattal együtt. A bizottsági elnök a
bizottság ülését az indítvány átvételét követően, legfeljebb 3 napon belüli időpontra hívja össze. A
rendkívüli ülés összehívásáról a bizottsági tagokat rövid úton (pl. telefonon) is értesítenie kell.
(7) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, melyre az indítvány irányul, illetve amelyet a
rendkívüli ülés összehívásáról szóló meghívó tartalmaz.
III.
A bizottság üléseinek nyilvánossága:
(1) A bizottság ülései – a Mötv. zárt ülésre vonatkozó rendelkezéseinek kivételével – nyilvánosak.
(2) A zárt ülésen a bizottság tagjai, Polgármester, Alpolgármesterek, a jegyző, az előterjesztők, az ülést
segítő köztisztviselők, az érintett és a szakértő vesz részt.
IV.
Az ülés összehívása:
(1) A bizottság üléseit az elnök hívja össze, az ülés elnökének a feladata az ülés levezetése, Az elnök
akadályoztatása esetén a bizottság kijelölt képviselő tagjának feladata az ülés összehívása és
vezetése. A kijelölt képviselő: Illyés Miklós.
(2) A rendes ülést az ülés előtt legalább három, a rendkívüli ülést legalább egy nappal korábban kell
összehívni.
(3) Az ülés összehívása a meghívónak, és az előterjesztéseknek Ferencváros Önkormányzatának
honlapján történő megjelentetésével történik. Az adatkezelés és az adatvédelem szabályait a
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polgármester és a jegyző együttes utasítása tartalmazza. Az ülés összehívásáról a bizottság tagjait
annak napján telefonon vagy SMS üzenettel értesíteni kell. Az internet hozzáféréssel nem rendelkezők
az ülések anyagait a Polgármesteri Hivatalban vehetik át.
(4) A meghívó tartalmazza:
- az ülés helyét, napját,
- az ülés kezdési időpontját,
- a javasolt napirend tárgyát és előterjesztőjét,
- az ülés összehívójának aláírását.
(5) A javasolt napirendek közé fel kell venni:
- a munkatervben elfogadott napirendeket,
- az előző ülések bármelyikén ennek az ülésnek az időpontjára elnapolt napirendeket,
- azokat a napirendi javaslatokat, amelyek tárgyalását a bizottság tagja, a jegyző előzetesen
kérte.
(6) Az elnapolt napirendi pontokat az ülés első szakaszában kell tárgyalni.
(7) A meghívóhoz mellékelni kell:
- az előterjesztéseket,
- a javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó – a kézbesítés időpontjáig beérkezett –
véleményeket és állásfoglalásokat.
(8) A bizottság ülésére –a bizottsági tagokon kívül- meg kell hívni:
-a polgármestert,
-az alpolgármestereket,
-a jegyzőt,
-az esélyegyenlőségi referenst,
-nemzetiségi tanácsadót,
-nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
-az előterjesztést benyújtókat,
-az ülések témája szerint érintett irodavezetőket, intézmények vezetőit.
-a bizottság elnökének kérésére, illetve a bizottság döntése alapján, az ülések témája szerint
meghívandó személyeket.
V.
Ülés menete, határozatképesség:
(1) Az ülést a bizottsági elnök nyitja meg. A jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlévő bizottsági tagok
számát, az ülés határozatképességét. Az ülés ideje alatt folyamatosan ellenőrzi a jelenlévő bizottsági
tagok számát és az ülés határozatképességét.
A bizottsági tagok az ülés megnyitását követően jelzik a napirend előtti felszólalási igényüket.
(2) A bizottság dönt az ülés napirendjéről.
(3) A napirend előtti felszólalások a napirend megállapítását követik.
Határozatképesség:
(1) A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottsági tagok több mint a fele jelen van.
Határozatképesség hiánya esetén a bizottság ülését három napon belüli időpontra ugyanazon
napirendek tárgyalására össze kell hívni.
(2) A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen
érinti. A bizottsági tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget.
A kizárásról az érintett bizottsági tag kezdeményezésére, vagy bármely bizottsági tag javaslatára a
bizottság – minősített szavazattöbbséggel – dönt.
A kizárt bizottsági tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
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Napirend előtti felszólalás:
(1) Napirend előtt rendkívüli önkormányzati ügyben a tárgy megjelölésével bármely bizottsági tag
felszólalhat.
(2) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 5 percig tarthat. Vitának és határozathozatalnak helye nincs.
Kérdés:
(1) A bizottsági tag a bizottság ülésén
a) polgármestertől,
b) az alpolgármestertől,
c) a bizottság elnökétől
d) a jegyzőtől
e) a Polgármesteri Hivatal irodavezetőitől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet.
(2) A kérdésre az ülésen szóban, vagy 15 napon belül írásban választ kell adni.
(3) Kérdésnél vitának, határozathozatalnak helye nincs.
VI.
Az előterjesztések:
(1) A bizottsághoz az előterjesztések csak írásban, határozati javaslattal együtt nyújthatók be. Az
előterjesztéseket a bizottság elnökhöz kell benyújtani.
(2) Előterjesztést tehetnek:
a./ bizottsági tagok
b./ polgármester, alpolgármesterek,
c./ részönkormányzat, más bizottság,
d./ képviselők,
e./ nemzetiségi önkormányzatok elnökei,
f./ jegyző,
g./ az a-f./ pontokban megnevezettek által felkért személy vagy szervezet,
h./ irodavezetők (feladatkörükben)
(3) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell
a) az előterjesztés tárgyát,
b)a határozati javaslatot,
c) a végrehajtás határidejét év, hónap, nap vagy pontos időszak megjelölésével és felelősét,
d)a jegyző törvényességi vizsgálatát igazoló kézjegyét, illetve a törvényességi észrevételét,
e) a határozati javaslat elfogadásához szükséges többség jelzését,
f) azt, hogy az előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalható, vagy kell tárgyalni, hogy a honlapon
megjeleníthető-e,
g) a korábban hasonló vagy azonos tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére
vonatkozó javaslatokat.
(4) A bizottság ülésén csak olyan előterjesztések tárgyalhatók, melyek megfelelnek az
előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek.
(5) Az írásbeli előterjesztést az ülést megelőző 5 nappal korábban -a rendkívüli ülés esetén 3 nappal
korábban- kell leadni a Szervezési Csoportnál.
(6) Az előterjesztésekhez az előterjesztő, illetve a (2) bekezdésben felsoroltak az alábbiak szerint
tehetnek módosító indítványt:
a )rendes ülésre a meghívóval együtt kiküldött előterjesztésekhez legkésőbb az ülést megelőző
nap 12 óráig írásban.
b) rendkívüli ülésre kiküldött illetve a rendes ülésre pótlólag kiküldött előterjesztésekhez legkésőbb
az ülés napján 12 óráig, írásban.
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VII.
Napirendi pontok vitája, levezető elnök jogai:
(1) A napirend előterjesztője kiegészítést tehet. Az előterjesztőhöz a bizottsági tagok, a meghívottak
kérdést intézhetnek. Az előterjesztő válaszol a kérdésekre. Az előterjesztő válaszol a hozzászólásokra.
Az ülés elnöke a vitát lezárja.
(2) A vitát akkor lehet lezárni, ha a napirendhez nincs több hozzászóló. A vita lezárását a bizottsági
tagok is kezdeményezhetik, a bizottság – minősített többséggel – dönthet úgy, hogy csak az addig
szólásra jelentkezett bizottsági tagok szólalhatnak fel.
(3)Törvényességi észrevétel esetén a jegyző a vitában soron kívül és több alkalommal is felszólalhat.
(4) Az elnök a bizottság ülését megnyitja, levezeti, szünetet rendel el, majd az ülés folytatását rendeli el.
A bizottság ülését a napirendek tárgyalását követően berekeszti.
(5) Az elnök jogai:
a./ megállapítja a határozatképességet, annak hiányában a következő ülés időpontját,
b./ megtagadhatja a napirend előtti felszólalás jogát,
c./ a vitát napirendi pontonként megnyitja és lezárja,
d./ megállapítja a felszólalásra jelentkezettek sorrendjét és megadja a szót,
e./ figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a megadott témától, vagy megfogalmazása másokat sért,
f/ megvonhatja a szót attól, aki a korábbi figyelmeztetés ellenére sem a tárgyalt témáról beszél. Az elnök
e döntése ügyében az érintett szavazást kérhet, kéréséről a bizottság minősített többséggel dönt,
g./ elrendeli a szavazást és megállapítja a javaslatok feletti szavazási sorrendet,
h./ megállapítja a szavazás eredményét.
(6) Amennyiben az ülés elnöke bizottsági tagként kíván az előterjesztéshez felszólalni, akkor ezt a
szándékát jeleznie kell és maga határozza meg mikor szólal fel.
(7) Amennyiben az ülés elnöke személyesen érintett, az ülés vezetését az akadályoztatása esetére
kijelölt bizottsági tagnak átadja.
VIII.
A döntéshozatal szabályai:
(1) A bizottság döntéseit általában egyszerű többséggel hozza. A javaslat elfogadásához a jelenlévő
képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.
Minősített többséghez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének szavazata szükséges.
(2) Az az indítvány, amely nem kapta meg a szükséges többséget, elutasítottnak számít. Abban az
esetben, ha
a) az igen szavazatok száma több, mint az elutasító szavazatoké, de az egyszerű többséghez
szükséges számot nem érte el, vagy
b) az egyszerű többséget a javaslat megkapta, azonban minősített többség szükséges,
c) szavazategyenlőség állapítható meg,
az ülés elnöke újból vitára bocsájtja az előterjesztést és ezt követően szavazást is elrendel. Az új
szavazás után ismételt vitára, illetve szavazásra nincs lehetőség. A vitában a bizottsági tagok és
meghívottak egyszer szólalhatnak fel.
IX.
A szavazás módja:
(1) A bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza, a jogszabályok feltételei szerint lehetősége van titkos
és név szerinti szavazást is tartani.
(2) A nyílt szavazás gépi szavazással vagy kézfelemeléssel történik.
(3) Amennyiben bármelyik bizottsági tag indítványozza a több pontot tartalmazó javaslat pontonként
történő szavazását, azt az ülés elnökének el kell rendelnie.
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(4) A titkos szavazás az erre a célra szerkesztett szavazólapon, külön helyiség és szavazóurna
igénybevételével történik.
(5) A szavazás megkezdése előtt –a titkos szavazás kivételével – a bizottság bármely tagja kérhet név
szerinti szavazást, mely indítványról a bizottság vita nélkül egyszerű többséggel dönt.
X.
A bizottság ülésének jegyzőkönyve:
(1) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésen elhangzottakat hangfelvételen is
rögzíteni kell.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az ülés helyét, időpontját, sorszámát és az ülés elnökének nevét,
b) a megjelent és az igazoltan vagy igazolatlanul távolmaradt bizottsági tagok nevét, továbbá a
meghívottak nevét,
c) az ülés megnyitásának időpontját és a határozatképességet,
d) a napirend előtti felszólalásokat és azok lényegét,
e) az elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat,
f) napirendi pontonként a napirendek tárgyát, az előterjesztők és a felszólalók nevét, a kérdések
és hozzászólások lényegét,
g) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,
h) a döntéshozatal módját,
i) a meghozott döntések (határozatok) pontos szövegét,
j) a szavazás számszerű eredményét
k) szükség esetén a bizottsági ülés elnökének intézkedéseit,
l) a jegyző törvényességi észrevételeit,
m) a bizottság ülésén történt fontosabb eseményeket,
n) az ülés bezárásának időpontját,
o) a bizottsági ülés elnökének és a jegyzőkönyv aláírására jogosult másik bizottsági tagnak az
aláírását
p) a jegyzőkönyvvezető nevét,
(3) A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a meghívó,
b) a jelenléti ív,
c)az írásos előterjesztések és módosító indítványok,
d)a jegyző törvényességi észrevételei.
(4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, melyet a titkos iratokra vonatkozó szabályok szerint kell
kezelni.
(5) Az ülésekről készült hangfelvételeket hat hónapig meg kell őrizni.
(6) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet Mészáros László a bizottság
elnöke és Böröcz Ferencné bizottsági tag írja alá. Böröcz Ferencné akadályoztatása esetén a
jegyzőkönyv aláírására Böröcz Ferencné helyett Sajó Ákos bizottsági tag jogosult
(7) A bizottsági tagoknak a jegyzőkönyvvel kapcsolatos, az ülést követő 30 napon belül megtett
észrevételét a jegyzőkönyvhöz utólag csatolni kell.
(8) A bizottsági jegyzőkönyvből az annak aláírására jogosult tagok aláírását megelőzően kivonatot
kiadni a jegyzőkönyv aláírására jogosult tagok együttes aláírásával lehet.
(9) A határozatokat meg kell küldeni mindazoknak, akik a döntés végrehajtásában intézkedésre
kötelezettek.
(10) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései irányadóak.
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Budapest, 2014. november 5.
Mészáros László
elnök
Határidő: 2014. november 6.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
2./ Beszámoló a 2011-2014. évek között megvalósított Roma koncepció programjairól
Sz-448/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Az önkormányzat 13.000.000 forintot biztosít minden évben a Roma Koncepció
költségvetési sorára, amelynek elosztásáról korábban a Humán Ügyek Bizottsága döntött. Látható,
hogy első évben a személyi juttatásokra sokat költöttünk, ez az évek múlásával csökkent, ezért a
különböző programokra több pénz jutott. Kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban?
Illyés Miklós: Korábban a Humán Ügyek Bizottságának elnöke voltam, ezért a Roma Koncepciót is
figyelemmel kísértem. Jól emelte ki Elnök úr, hogy látható eltolódás történt az évek során, a programok
szervezésére több pénzt szántunk. Az, hogy a programok, hogyan valósultak meg, és mennyire voltak
sikeresek, ezek mind szerepelnek a beszámolóban. Nehézségeket okozott az előző 4 évben, hogy nem
volt zökkenőmentes a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés.
Megalakult egy új Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és bízzunk benne, hogy a következő
5 évben sikeresen tudunk majd velük együtt dolgozni. Nyilván a Roma Koncepció kialakítása a
következő évekre fontos, együttes alkotás lesz, és bízom benne, hogy a 13.000.000 forint továbbra is
rendelkezésünkre áll majd, és ennek az elköltése egy közös, és még sikeresebb produkció lesz majd.
Böröcz Ferencné: Először szeretnék bemutatkozni Önöknek, Böröcz Ferencné vagyok a Demokratikus
Koalíció delegáltja, és szeretnék nem pártpolitikusként, ellenzékként részt venni a bizottsági üléseken,
hanem együttműködő munkatársként. Elolvastam az előterjesztést, és nagyon nehéz reagálnom új
emberként, aki az előzményekben nem vett részt. Nem fogom kritizálni, mert nem tehetem meg, hanem
azt mondom el, hogy mit szeretnék a következőkben. Elnök úr és Illyés Miklós képviselő úr
hozzászólásából azt szűrtem le, hogy „nyitott kapukat döngetek”. A beszámoló alapján nekem is az a
meglátásom, hogy a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat keveset szerepel benne, jobban
össze kell dolgozni velük. Az integráció elősegítése szempontjából fontos, hogy ne csak kimondottan
roma programok legyenek, hanem közös roma és nem roma programok, mert csak így teremthetjük
meg az integrációt a roma és nem roma társadalom között.
Egyetértek Elnök úrral abban, hogy a személyi kiadásokra túl sokat költöttünk a Roma Koncepcióban,
és bízom abban, hogy inkább a programok költségeinek fedezésére fogunk többet szánni.
Elnapoltunk a „Roma Koncepció” 3202. sz. költségvetési sorának módosítása című előterjesztést, ezért
erről előzetesen annyit mondanék, hogy a Roma Holokauszt programra 1.000.000 forint volt betervezve
és 59.000 forintot használtak fel. Ez nagyon nagy különbség, és a következő ülésen meg kell
beszélnünk, hogy miért történhetett meg az, hogy 1.000.000 forint helyett csak 59.000 forint került
felhasználásra?
Mészáros László: Köszönjük szépen az észrevételeket. Az előterjesztés az elmúlt 3 év programjainak
a beszámolója, javaslom elfogadásra. Amennyiben a 13.000.000 forint a jövő évben is
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rendelkezésünkre áll majd, akkor számítunk az összes javaslatra, hogy minél megfelelőbben
oszthassuk el ezt az összeget. Kérem, szavazzunk az Sz-448/2014. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 3/2014. (XI.05.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy - az Sz-448/2014. sz. előterjesztés
alapján - elfogadja a Roma Koncepció 2011-2014. évi programjairól szóló beszámolót.
Határidő: 2014. november 5.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt. A nyílt ülést bezárom.

k.m.f.
Mészáros László
elnök
Böröcz Ferencné
bizottsági tag

Gólya Orsolya
jegyzőkönyvvezető
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