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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága 2017. március 6-án

16 óra 34 perckor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Jelen vannak: Timár László Bizottság elnöke
Benedek Zsolt Bizottság tagja
Devosa Gábor Bizottság tagja
Sólyom Bence Balázs Bizottság tagja
Szücs Balázs Bizottság tagja
Stummer János Bizottság tagja

Meghívottak, vendégek:
Moldován László képviselő
dr. Mészáros Zoltán Jegyzői Iroda, irodavezető
Nyári Petra Humánszolgáltató Iroda, irodavezető-helyettes
Várhelyi Petra bizottsági koordinátor
Jurenkó Ferenc szakértő
Laczikó Károly szakértő
Dr. Gáspár Miklós szakértő
Baranyi Gyula Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettes
Kocsis Ferenc adminisztrátor
Rohályné Majoros Enikő jegyzőkönyvvezető

Timár László üdvözöli a Bizottság tagjait, meghívottakat, vendégeket a bizottság 2017.
március 6-i ülésén.
Az elnök megállapítja az aláírt jelenléti ív alapján, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátja a napirendet.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
50/2017. (III.6.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság határozat
- napirendről -
Javasolt napirendi pontok:

1.) Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi programjainak
támogatása
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

2.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Zárt ülés keretében:

3.) Szociális ügyben első fokon hozott döntés ellen benyújtott fellebbezések
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője

4.) Döntés „Pro Urbe Erzsébetvárosért” Díj posztumusz adományozásáról
Előterjesztő: Nagyné Kovács Martina Humánszolgáltató Iroda vezetője
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Timár László: 1. számú testületi napirendi pont, „Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat 2017. évi programjainak támogatása”. Előterjesztője Nagyné Kovács Martina,
a Humánszolgáltató Iroda vezetője. Nyári Petra irodavezető helyettes képviseli az Irodát.
Kívánja- e az iroda kiegészíteni az előterjesztést?

Nyári Petra: Köszönöm nem.

Timár László: Napirend feletti vitát megnyitom.

Stummer János szót kér.

Timár László: Parancsoljon Stummer Úr!

Stummer János: A nyári tábor költségvetésben szereplő összege 900.000.-Ft, ezzel
kapcsolatban szeretnék információt kérni, hogy ez az összeg mire fog elmenni, várhatóan mit
fedez ez az összeg?

Baranyi Gyula: A nyári táboroztatásunk 900.000.-Ft-ba kerül, 50 gyereket szoktunk elvinni
Balatonmáriára, az üdülőbe. Hétfőtől péntekig vannak a gyerekek, kongresszust is tartunk,
úgyhogy második naptól a felnőttek is részt vesznek, így az egész hét a romáké
Balatonmárián. A gyerekeket teljesen ingyenesen táboroztatjuk, komoly műsort biztosítunk
nekik, szakszerű oktatást –roma oktatókkal - sportoltatjuk a gyerekeket, rajzolás, festészet,
sok minden van. A sport keretén belül futball mérkőzést rendezünk, és természetesen díjazzuk
a gyerekeket, továbbá asztali teniszre is van lehetőség. Nagyon jó programjaink vannak a
nyári táborra.

Stummer János: Az ötven gyerek hogyan kerül kiválasztásra?

Baranyi Gyula: Úgy kerül kiválasztásra, hogy van négy képviselőnk és a mély
szegénységben lévő családokkal veszik fel a kapcsolatot, az iskolán keresztül. Továbbá a
családsegítő szolgálat segítségét is kérjük.

Stummer János: Túljelentkezés szokott lenni erre a táborra?

Baranyi Gyula: Igen, szokott lenni. Azonban 900.000.-Ft keretünk van, ezt kell beosztani.

Stummer János: Az Önkormányzat részére a Balatonmáriai táborhelyért, a szállásért kell
fizetnie?

Baranyi Gyula: A szállásért fizetünk, csoportosan utaztatjuk a gyerekeket, reggelit, ebédet
vacsorát is fizetünk.

Stummer János: Mennyit fizet a Nemzetiségi Önkormányzat a VII. kerületnek ezért?

Baranyi Gyula: A kerületnek? A nagyobb részét elviszi, igen.

Stummer János: Mármint a tábornak a bérleti díja?
Baranyi Gyula: A bérleti díj, a szálláshely, az étel ital, az utazás elviszi, úgyhogy teljes
mértékben felhasználjuk az összeget.
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Stummer János: Jó, köszönöm szépen.

Baranyi Gyula: Mi több gyereket szeretnénk elvinni, de hát kevés az összeg így is.

Devosa Gábor: 18.000.-Ft egy gyerek egy hétre, azt elosztom 5 nappal, mert addig vannak
ott, akkor is csak kb.3.500.-Ft fejenként. 1 gyerek öt napra 18.000.-Ft, öt napra, és ha még azt
veszed hétvégén is ott vannak.

Baranyi Gyula: A felnőttek nem ennyibe kerülnek, Ők többért kapják – kísérők, plusz a
reggeli, ebéd, vacsora.

Stummer János: Köszönöm szépen, nincs több kérdésem.

Timár László: Köszönöm, ha nincs több kérdés…..

Szücs Balázs: Nekem lenne elnök úr! Köszönöm az előterjesztést, támogatni fogom, de
nekem egy hiányérzetem van ebből a költségvetésből, ez pedig a Tanoda.
Nem láttam az ehhez kapcsolódó összegeket, vagy valamiféle tervezést, úgyhogy szeretném
megkérdezni, hogy ez most hogyan áll? A múltkori testületi ülésen is volt már erről szó,
akkor alpolgármester úr sem tudott erről mit mondani, nem tudom elnök úr, hogy erről tud-e
valamit mondani?

Baranyi Gyula: Igen, tulajdonképpen alpolgármester úr által kijelölt személyek pályáztak,
nem tudom kik, és nem nyertek, úgy hogy a Tanoda teljesen „elszállt”.

Szücs Balázs: Akkor a Dózsa György út 70. sz. sem lesz az ügyben.

Baranyi Gyula: Ezek szerint nem.

Timár László: Köszönöm, hogy ha nincs több kérdés, akkor a napirend feletti vitát lezárom.
Aki a határozati javaslattal egyet ért kérem, kézfelnyújtással jelezze.

A szavazás eredménye 6 igen 0 nem 0 tartózkodás
51/2017. (III.6.) sz. Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsági határozat

- Ezsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi programjainak
támogatása –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2017. évi
költségvetésről szóló 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 7302 címszám alatt lévő
„Erzsébetvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi programjainak támogatása”
soron előirányzott 5.600.000.Ft felhasználását. A támogatás csak a mellékletben szereplő
programok megvalósítására használható fel.

A Bizottság felkéri a Polgármestert az Erzsébetvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal
kötendő támogatási szerződés aláírására, és az előirányzat 5701 „Oktatási, közművelődési és
egyéb feladatok” címre történő átcsopoprtosítására. A támogatás csak a mellékletben szereplő
programok megvalósítására használható fel.

Felelős: Timár László bizottsági elnök
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Határidő: 2017. március 13.

Timár László: 2. számú napi rendi pont, „Egyebek”. Van-e valakinek valamilyen
észrevétele?

Baranyi Gyula: Elnézést, én elmegyek, mert Nőnapot tartunk.

Timár László: Jó, rendben.

Köszönöm, ha nincs hozzászólás, akkor a bizottság zárt ülés keretében folytatja az ülést, aki
arra nem illetékes kérem, hagyja el a termet.
Timár László bezárja a Művelődési-, Kulturális és Szociális Bizottság nyílt ülését 16 óra 40
perckor.
A Bizottság rendkívüli nyílt ülésén 2017. március 6-án 50-51. szám alatt hozott határozatot.

- kmf -

Sólyom Bence Balázs Timár László
Bizottsági tag Elnök

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2017.03.08.

Rohályné Majoros Enikő
jegyzőkönyvvezető


