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       Iktató szám Sz-540/2013. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Humán Ügyek Bizottsága 2013. december 20-i rendkívüli ülésére 

 

    
Tárgy:               Javaslat 211/2013. (X.02.) számú határozattal módosított HÜB 63/2013.                                                 
                                     (IV.03.) számú határozatának módosítására 
 
Előterjesztő:  Formanek Gyula alpolgármester 
 
Készítette:  dr.Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 
                                    Oláh Anna referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 
nem  

 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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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 Humán Ügyek Bizottsága a HÜB 63/2013.(IV.03) számú határozat módosításáról az SZ-
410/2013. sz. előterjesztés alapján a 211/2013. (X.02.) számú határozatában rendelkezett - 
többek között - a "Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!" című program 
megvalósításáról (továbbiakban: Program). A program tervezett költségvetési összege 
2.000.000,- forint. 
 
Az SZ-410/2013. sz. előterjesztés alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: 
RNÖ) közreműködésével, az érintettek kiválasztásra való felhatalmazással és az RNÖ 
koordinációja mellett valósult volna meg a program. 
 
Az előbbi előterjesztés szerint a lakások felújításhoz a kiválasztott önkormányzati bérlakásban 
élő roma családok részére az anyagot és eszközöket, valamint azok ellenőrzést az RNÖ 
biztosította volna, míg a lakók munkájukkal járulnának hozzá lakásuk felújításhoz.  
 
Az RNÖ a 77/2013. (XII.13.) számú határozatával a hivatkozott programban való 
közreműködéshez szükséges a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapodás aláírását elutasította. 
 
Tekintettel a fentiekre, valamint az érintett lakók érdekeire, a csatolt együttműködési 
megállapodás alapján javaslom a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága (továbbiakban: FESZGYI) bevonásával a  program megvalósítását.  
 
A FESZGYI által vállalt feladatok alapján a FESZGYI kiválasztja az érintett minimum 6, 
önkormányzati tulajdonban lévő lakást. A kiválasztási szempontokról, az érintett lakásokról 
döntést hoz, arról az Önkormányzatunkat írásban tájékoztatja. Az adott lakás felújításához 
szükséges anyagokat beszerzi, a felhasznált összegről a FESZGYI nevére és címére kiállított 
eredeti számlákkal a felújítás befejezését követő 15 naptári napon belül elszámol. 
 
A FESZGYI-vel kötendő együttműködési megállapodás-tervezet az előterjesztés 
mellékleteként csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztés megtárgyalásával, és a határozati 
javaslatok elfogadásával támogassa a 2013. évi keretösszeg felhasználásának aktualizálását és 
az együttműködési megállapodás megkötését. 
 
Budapest, 2013. december 20. 
 
 
        Formanek Gyula s.k. 
         alpolgármester 
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Határozati javaslat 
 
1. 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 vonatkozó  
211/2013. (X.02.) számú határozattal módosított HÜB 63/2013. (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       464.385 
Lehetőségek Iskolája           85.680 
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme    600.000 
Roma Kulturális Fesztivál      2.000.000 
Hagyományőrző roma gyermektábor    2.000.000 
Roma nem roma nők akadémiája        248.760 
Roma gyermekkarácsonyi műsor     1.000.000 
Roma oktatási konferencia         500.000 
„Fogjuk meg egymás kezét”         500.000 
Csatkai Búcsú             62.255 
Bűnmegelőzési foglalkozások az általános iskolások részére    300.000 
Fotótárlat és városnéző túra Kecskemétre       600.000 
Sporttal az előítéletek ellen”         278.740 
Innovatív pedagógiai módszerek – pályázat -       500.000 
Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát!                               2.000.000 
Szülői fórumok szervezése          140.000 
Roma Mentorok négy fő 2013. január havi megbízási díja      320.000 
2014-2017.évi Roma Koncepció elkészítése        500.000 
Tartalék keretösszeg           900.180 
Összesen:        13.000.000” 
 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  
 
 
 
2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága úgy 
dönt, hogy a Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát! program keretében jóváhagyja a 
…../2013. sz. előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás megkötését és 
felkéri Polgármester Urat a megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Illyés Miklós elnök  
 
 


