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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Csonka Szabina és Szabó Ferenc roma mediátorok, 

valamint Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó megbízási szerződései 2018. december 31. napján 

lejárnak. 

 

A területen végzett komoly szakmai munka további folytatása és folyamatos biztosítása érdekében 

javasolom, hogy az érintett személyek a jövőben is lássák el kiemelten fontos feladataikat az 

előzőekben meghatározott megbízási díjak ellenében. 

 

Munkájuk folyamatos ellátásához szükséges, hogy a 2019. január – február hónapokban, majd ezt 

követően a roma mediátorok esetében 2019. március 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő 

időszakban, míg – tekintettel arra, hogy munkáját a Tisztelt Bizottsággal szoros együttműködésben 

végzi a várhatóan 2019. év őszi önkormányzati választásokat szem előtt tartva - a nemzetiségi 

tanácsadó esetében 2019. március 01. napjától 2019. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban az 

érintettek feladatára vonatkozó kötelezettségvállalások megtörténjenek.  

 

Az érintettek megbízási szerződéseit a 2019. január - február időszakban a 3202. számú „Roma 

Koncepció” költségvetési előirányzat fedezné. A 2019. év március 01. – 2019. december 31. 

időszakban javasolom a roma mediátor megbízási díjait a 3202. számú „Roma Koncepció” 

költségvetési előirányzat, míg a 2019. év március 01.– 2019. szeptember 30. időszakban a nemzetiségi 

tanácsadó megbízási díját a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési 

előirányzat terhére tervezni. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy hozza meg döntését. 

 

Budapest, 2018. december 7. 

 

 

 Kállay Gáborné s. k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1./ Csonka Gyulát bízza meg 2019. január 01. – 2019. szeptember 30. közötti időszakra a nemzetiségi 

tanácsadói, míg Csonka Szabinát és Szabó Ferencet a 2019. év január 01. - 2019. december 31. közötti 

időszakra a roma mediátori tisztségek betöltésével. 

 

Határidő: 2018. december 12. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2./ a nemzetiségi tanácsadó megbízási díját a külsős bizottsági tagok díjazásával azonos összegben, 

havi bruttó 121.748,- Ft-ban, míg a roma mediátor megbízási díját bruttó 90.000,- Ft-ban állapítja 

meg. 

 

Határidő: 2018. december 12. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3./ felkéri Polgármester Urat a nemzetiségi tanácsadóval, valamint a roma mediátorokkal történő 

megbízási szerződés 2019. január-február hónapra történő megkötésére a 2018. évi 3202. „Roma 

Koncepció” költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4./ felkéri Polgármester Urat, hogy a 2019. március 01. - 2019. szeptember 30. közötti időtartamra a 

nemzetiségi tanácsadó esetén a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési sor, míg 2019. március 01. – 2019. december 31. közötti időtartamra a roma mediátorok 

esetén a 3202. számú „Roma Koncepció” költségvetési sor terhére a fedezet biztosítására, majd a fenti 

időtartam vonatkozásában a megbízási szerződések megkötésére. 

 

Határidő: 2019. évi költségvetés megalkotását követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


