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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés 3. mellékletének
táblázatai

között a kedvezményesen

megtalálhatunk
lélekszámmal

több

XV.

rendelkező

kerületi

és

ingyenesen bérbeadott

nemzetiségi

önkormányzatot.

helyiségek között
A

legjelentősebb

nemzetiséggel azonban nem találkozhatunk, hi szen annak ellenére,

hogy ha csak a legutóbbi 2014-es választási névjegyzékbe vételt nézzük is a többi nemzetiségi
önkormányzathoz viszonyítva a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kerületünkben nem csak
l 0-2 fós regisztrált bázissal, hanem több mint 400 föve\ rendelkezett.

A XV. kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak azonban megismételt kéréseik ellenére

sincs a törvényben előírt ügyvitelre alkalmas helyisége, ahol iratait elzárva tarthatná,
közösségi programokat szervezhetne, a közösséget összetarthatná, adományt

gyűjthetne,

vagy

segítséget nyújthatna.

A roma közösségnek/nemzetiségnek kerületünkben mncs a tradíciók megélésre és
továbbadására alkalmas helye. Bár a Helyi Esélyegyenlőségi Program és megbeszélések
alkalmával is minden alkalommal felmerül a roma családok részére a szociális szakmai
segítségnyújtás szükségessége mégsem történik évek óta ezen a területen évek óta semmi,

.. ........... .

annak ellenére, hogy az elmúlt években hazánkból több jó példát is alapul lehetett volna
venm.

Történt jó kezdeményezés 2017 végén a Nemzetiségi karácsony megszervezésével, ahol jól
látszott a többi nemzetiségi programmal szemben tapasztalt 10-15-szörös létszámbeli
részvétellel, hogy a XV. kerületi romaság mind nyelvét, mind tradícióit közösségi szinten
szeretné megélni. Sajnos azonban ez a kezdeményezés abbamaradt.

Az

időközi

felelős

polgánnester választás megbízásra került egy roma és felzárkóztatási ügyekért

munkatárs, az egyik bal oldali be nem jutott és a 2019-es őszi választásokon is induló

képviselő-jelölt,

megbízás

Czuczu Tamás személyében havi bruttó 320.000 Ft/hó megbízási díjjal. Ez a

egyrészről

önkormányzat

burkolt kampányfinanszírozást és

költségvetéséből

finanszírozva.

Másrészt

előkészítő

munkát jelent az

a jogszabályi

előírásokkal

ellentmondva a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal nem történt egyeztetés és a
munkatársra olyan látszatfeladat lett rábízva, melyet a Helyi

Esélyegyenlőségi

Program

végrehajtása keretében más szakmailag felkészült szervezetek végeznek, s helyiség biztosítása
nélkül a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat bármennyire is szeretne nem tud megoldani.

A Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának, akár Lyukóvölgyben egy Közösségi Ház
létrehozásával végrehajtott eredményeit figyelembe véve kerületünkben is a roma
nemzetiségnek nem bújtatott pártfinanszirozásra, hanem a fiataloknak tanoda

jellegű

foglalkozásokra és ifjúsági irodára, a kisgyermekeseknek gyerekház jellegű klubra az iskolai
szünetekben programokra, a tradíciók továbbadására is alkalmas közösségi térre van szüksége
szociális

szakemberek

segítségével,

a

Családsegítő

Szolgálattal

való

intenzív

együttműködéssel és helyben a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával s részére
megfelelő

irodahelyiség biztosításával.

A fentiekben megfogalmazottak alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület az Állományba
nem tartozók megbízási díja sorról a roma és felzárkóztatásért felelős éves megbízási díjának
tervezett összegét 3.840.000.- Ft+ 673.920.- Ft összeget helyezzen át a költségvetés általános

tartalékába, s az általános tartalék keretére biztosítson 6.000.000.- Ftot egy megfelelő
nagyságú irodahelyiség kialakítására a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat sz.ámára

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy

1.) a Polgármesteri Kabinet "Állományba nem tartozók megbízási díja sorról a roma és

felzárkóztatásért

felelős

munkatárs éves megbízási díjának tervezett összegét 3.840.000.-

Ft + 673.920.- Ft szoc. hozzájárulási adó, összesen 4.513.920.- Ft összeget áthelyez a
költségvetés általános tartalékába.

Felelős:

Polgármester

Határidő:

2019. március 11.

2.) a költségvetés általános tartalék keretének terhére 6.000.000.- Ft összegben felújítási
keretet biztosít a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat számára egy megfelelő nagyságú
irodahelyiség kialakítására önkormányzati tulajdonú ingatlanban, a kiválasztott
helyiség kedvezményes bérbeadásával.

Felelős:

Polgármester

Határidő:

2019. március 11. (döntésre)

Határidő:

2019. június 28. (felújítás és szerződéskötés)

3.) a XV. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 2.§ (3). bekezdését
módosítja, az általános tartalék összegét 50.344.940.- Ftra módosítva.

Felelős:

Polgármester

Határidő:

2019. március 11. (döntésre)

4.) felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Máltai Szeretetszolgálat
szakembereinek segítségét kérve a XV. kerületben egy roma nemzetiségi kulturális és
közösségi ház kialakításának és fenntartásának

lehetőségeit,

figyelembe véve az

elérhető

állami fmanszírozási

lehetőségeket

és pályázati forrásokat. A vizsgálat és a

megbeszélések eredményéről számoljon be a
Felelős:

Képviselő-testületnek.

Polgármester

Határidő:

2019. április 30. (beszámoló előterjesztésére)

Budapest, 2019. március 11 .

Victorné dr. Kovács J it
önkormányzati képviselő

