Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2014. november 26-án
11.30 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

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

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, dr. Hosszú Károly irodavezető, dr. Bánfi
Réka irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Tamás
Beáta irodavezető-helyettes, Szilágyi Imre irodavezető-helyettes, Koór Henrietta csoportvezető, Halmai
András csoportvezető, Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi,
Mihályi György önkormányzati tanácsadó, T. Zuggó Tünde, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Tar József István Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Berecz Dénes Családmentori
Iroda vezetője, Csonka Gyula.
Mészáros László: Köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságának ülésén a
bizottság tagjait, Alpolgármester asszonyt, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket.
Megállapítom, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Napirendi javaslattal
kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Böröcz Ferencné: Napirend előtt szeretnék szót kérni.
Mészáros László: Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 4/2014. (XI.26.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
189/2014., 189/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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2./ Lélekkel az Egészségért Alapítvány kérelme
185/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
3./ Javaslat a „Roma koncepció” 3202. költségvetési sorának módosítására
Sz-471/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

(5 igen, egyhangú)

NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK:
Böröcz Ferencné: Az előző bizottsági ülés után néhány nappal a Facebookon megjelent egy videó,
ami a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló üléséről szólt, ahol nagy botrány volt, de én
nem tudtam eldönteni, hogy mi történt. Mivel a bizottság a nemzetiségekkel foglalkozik, és állandó
meghívott a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, szeretném megkérdezni, hogy
tudják-e mi történt? Rendeződött-e a vita és hogyan?
Tar József: Annyit tudok, hogy a Fővárosi Roma Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy állt
fel, hogy egyenlő arányban vannak a képviselők, és szeretnének egy külsős tagot is behívni, aki
nagyobb jogkörrel rendelkezik, mint az elnök. Ebbe a Lungo Drom nem akar beleegyezni.
Kállay Gáborné: Ferencvárosban szerencsére rendben megalakult a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, az említett téma a Főváros ügye, nem a miénk.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosítása
189/2014., 189/2/2014. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Az ülésen általában a bizottságot érintő költségvetés módosítással kapcsolatban
szoktunk vitázni. A legfontosabb jelenleg, hogy a bizottság 3 millió forintot kapott erre az évre a feladatai
ellátásához. A különböző beérkezett egyedi kérelmektől kezdve a bizottság arra használja az összeget,
amire jónak látja. A Ferencvárosi Művelődési Központ kapott 1,5 millió forintot a jubileumának
megünneplésére. A „Korsós nő” című szobor megvásárlásáról, és elszállításáról még a Humán Ügyek
Bizottsága döntött. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 189/2014. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 5/2014. (XI.26.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
189/2014. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata képviselő-testületének az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása”
című – előterjesztést.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Mászáros László elnök
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
2./ Lélekkel az Egészségért Alapítvány kérelme
185/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: Az előterjesztésből is látszik, hogy a bizottság fog a civil pályázatokkal, a civil
szervezeteket érintő ügyekkel foglalkozni. Az idei „Kiégés szűrés Ferencváros Iskoláiban” pályázaton
nyert a Lélekkel az Egészségért Alapítvány 500 ezer forintot, és 220 ezer forintot megspórolt különböző
személyi juttatásokon, így ennek az összegnek az átcsoportosítását kéri. Az előterjesztésben nem
szerepel, hogy melyik iskola javára, de a kérelemben a Dióvár iskola van megjelölve. Gondolom, hogy a
Dió iskoláról van szó.
Böröcz Ferencné: Nagyon tetszik ez a program. Fontosnak tartom, hogy a pedagógusoknak a
pszichés, egzisztenciális, fizikális felkészültsége topon legyen, hiszen a gyerekeinket, unokáinkat
nevelik, oktatják. Látom, hogy 2015. január 31-ig fognak elszámolni ezzel az összeggel, de ha előtte
alkalom lesz egy ilyen program megvalósítására, és engedélyezik, akkor szeretnék a programon részt
venni, hogy tájékozódjak.
dr. Hosszú Károly: Alapvetően a program megvalósítójával, a támogatottal kellene egyeztetni, hiszen
ő bonyolítja a programot. Ha megfelel Önnek, akkor továbbítjuk a kérését, és megkérjük a szervezetet,
hogy jelezzen vissza az Ön részére.
Mészáros László: A programra már megnyerte az alapítvány a pályázati pénzt. Kérem a hivatalt, hogy
mondjon néhány mondatot erről.
dr. Hosszú Károly: A program már részben megvalósult, bár az eredeti elképzelésektől eltérően, ezért
is van arról szó, hogy újabb 100 fő részére szeretnének egy másik programot is megvalósítani.
Mészáros László: Mivel pályázatról van szó, ezért úgyis lesz egy részletes szakmai beszámoló. A
pályázati programot esetleg meg tudjuk küldeni Böröcz Ferencné részére.
Kállay Gáborné: Tegnap volt a szociális kerekasztal konferenciája, ahol meghallgattuk dr. Bikfalvi
Rékának a beszámolóját a programról. Két részből tevődik össze, egyik része egy felmérés, a másik
része pedig egy prevenciós oktatás, előadás, amihez nem lesz akadálya, hogy csatlakozzon.
Mészáros László: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 185/2014. sz. előterjesztés
határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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KEN 6/2014. (XI.26.) sz.
Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a
185/2014. sz. – ”Lélekkel az Egészségért Alapítvány kérelme” című – előterjesztést.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Mászáros László elnök
(5 igen, egyhangú)
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
3./ Javaslat a „Roma koncepció” 3202. költségvetési sorának módosítására
Sz-471/2014. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Mészáros László: 940 ezer forint pénzmaradványról van szó, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat megtárgyalta, hogy mire kellene fordítani.
Tar József: Azért döntöttünk az „Önnek is van esélye felújítani az otthonát” program mellett, mert
nagyon sokan rászorulnak erre a támogatásra, ez egy értékes program. Tisztában vagyunk azzal, hogy
mennyire nehéz a célszemélyt megtalálni, de ehhez minden segítséget megpróbálunk megadni. Két cég
is van, akik segítenének teljesen ingyen, az Ingatlan Universum Kft. végezné a lakások felmérést, és a
Menna Kft. pedig az anyagok kiszállítását.
Mészáros László: Látjuk, hogy majdnem 3 millió forint jut a lakásfelújítási programra. Kérdés,
észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-471/2014. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 7/2014. (XI.26.) sz.
Határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi
Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.18.)
önkormányzati rendeletben szereplő „Roma Koncepció” 3202 költségvetési előirányzat felhasználására
vonatkozó HÜB 58/2014. (IV.23.). sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Sorszám Program
Keretösszeg
a
program
megvalósítására Ft
1.
Konferencia a romák Világnapján
550.000
2.
Ferencvárosi gyermeknap
900.000
3.
Roma Kulturális Fesztivál
2.600.000
4.
Hagyományőrző roma gyermektábor étkezésének
1.500.000
támogatása
5.
Roma Holokauszt Emléknapi rendezvény
59.450
6.
Csatkai búcsú
200.000
7.
Roma gyermekkarácsony
1.000.000
8.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett roma
1.500.000
gyermek karácsony
9.
„Roma nem Roma Nők Akadémiája” program
100.000
10.
„Önnek is van esélye felújítani otthonát” program
2.940.550
11.
„Fogjuk meg egymás kezét” program
1000.000
12.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségügyi
650.000
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szűrése
Összesen:
Határidő: 2014. november 26.
Felelős: Mészáros László elnök

13.000.000
(5 igen, egyhangú)

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt)
Berecz Dénes: A Családmentori Iroda vezetője vagyok, a második lakásfelújítási programot készítjük.
A programnak az a lényege, hogy lakó is tevőlegesen részt vegyen ebben a programban. Egy lakás
korszerűsítéséhez szállítottunk 300 ezer forint értékű anyagot, ajtót, ablakot, csempét, és a pályázatnak
megfelelően a lakónak kellett vállalni a műszaki kivitelezés költségeit.
dr. Hosszú Károly: Kb. 2,9 millió forintról beszélünk a lakásfelújítás második ütemében, és az
együttműködési és támogatási szerződés az önkormányzat és a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága között jön létre. Ennek kapcsán a beszerzési eljárási rend a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága keretein belül kell, hogy
megvalósuljon, ott kell megtörténnie, hiszen a pénz ott van. Mint minden költségvetési szervnek, tehát a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának is rendelkeznie kell beszerzési
szabályzattal. Mielőtt külső partner bevonására kerül sor, a szabályszerűségi kérdéseket pontosítani
kell.
Tar József: Ezt úgy gondoltuk, mint egy „segítő kéz”. Függetlenül attól, hogy ki bonyolítja le ezt a
feladatkört, ez egy elég körülményes feladat, és mi csak segíteni szeretnénk, ha van erre mód.
Berecz Dénes: Annak idején, amikor ez a program beindult, akkor az önkormányzat a Ferencvárosi
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött volna szerződést, de ők visszaléptek ettől a programtól.
Tavaly ilyenkor kezdtünk hozzá a programhoz a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatóságával.
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.

k.m.f.

Böröcz Ferencné
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

Dr. Molnár Andrea
jegyzőkönyvvezető
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