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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.  

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai, valamint a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete (továbbiakban SZMSZ) 45. § (1) 

bekezdése rögzíti a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzati szervek 

együttműködési kötelezettségét.  

 

Ennek keretében az SZMSZ 6. számú melléklete II. 4. pontjában a Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) feladatává teszi - a Ferencvárosban működő 

nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan - a nemzetiségi önkormányzatok 

gazdálkodásához való helyi önkormányzati hozzájárulás és a hozzájárulás felhasználásának 

véleményezését, a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kulturális 

intézmény közös fenntartására, közművelődési feladat közös ellátására vonatkozó 

megállapodás véleményezését, továbbá a nemzetiségi jogok érvényesülésének ellenőrzését. 

 

A nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés keretében minden évben a 

nemzetiség érdekeinek közvetítésével tanácsadó segíti a Bizottság munkáját, aki a megbízási 

szerződése keretében részt vesz a Bizottság ülésein, annak előterjesztéseit a roma nemzetiség 

szempontjából véleményezi, a roma nemzetiséget érintő napirendekben, ügyekben egyeztetést 

folytat. 

 

A nemzetiségi tanácsadó személyéről, munkájáért megillető díjazásáról, továbbá 

megbízatásának időtartamáról a Bizottságnak döntenie szükséges. A 2017. év vonatkozásában 

a díjazás fedezete a 3146. „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési soron 

kerülne tervezésre. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a jelen előterjesztésben foglaltak 

megtárgyalására. 

 

 

 

Budapest, 2016. december 6. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

1./ a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés keretében 

Csonka Gyulát bízza meg a 2017. január 02. - 2017. december 31. közötti időszakra a 

nemzetiségi tanácsadói tisztség betöltésével. 

 

Határidő: 2016. december 12. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

  

2./ a nemzetiségi tanácsadó megbízási díját a külsős bizottság tagok díjazásával azonos 

összegben, havi bruttó 121.748 Ft-ban állapítja meg. 

 

Határidő: 2016. december 12. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

3./ felkéri Polgármester Urat a nemzetiségi tanácsadóval történő megbízási szerződés 2017. 

január-február hónapra történő megkötésére a 2017. év költségvetése terhére. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4./ felkéri Polgármester Urat - a 2017. év költségvetése terhére - a 2017. március 01. - 2017. 

december 31. közötti időtartamra a költségvetési fedezet biztosítására, majd a fenti időtartam 

vonatkozásában a megbízási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 


