
Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Elnöke 

Tárgy: Beszámoló a Kőbányai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és 
tájékoztató a 2008. évi munkatervi 
tevékenységéről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. március 12-én tárgyalta 
és fogadta el a 16/2009.(111.12.) számú határozatával a 2008. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a 17/2009.(111.12.) számú határozatával 
a 2008. évi munkatervi tevékenységéről szóló tájékoztatót, amelyet tájékoztatásul a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elé 
terjesztek. 

Az előterjesztést a Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság a 2009. 
március 24-ei ülésén megtárgyalta. A Bizottság határozatát az elnök a Képviselő
testületi ülésen ismerteti. 

A mellékelt beszámolók alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolóját, valamint a 2008. évi munkatervi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Budapest, 2009. április 2. 

Lakatos Renáta 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

Budapest Főváros X- kerület Kőbányai 
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K Ő B Á N Y A 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA 

Iktatószám: 85/ 2009. 

Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 2009. március 12. 

A kivonatot kapja: Lakatos Renáta elnök 

1. napirendi pont: Beszámoló a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Elnök: Megtartotta a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját: 
A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi 

költségvetését a 11/2008.(11.6.) sz. határozatával fogadta el. 
A költségvetés 2008. évi bevételei több forrásból tevődnek össze: az állami általános 
működési támogatás 555 eFt, a feladatalapú és kiegészítő támogatás 321 eFt, a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
biztosított 1.000 eFt éves működési támogatás, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi 
Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből kapott 190 eFt, a 
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a 2008. évi Vers
es prózamondó verseny költségeinek támogatására pályázatra 100 eFt, a roma 
kisiskolások hagyományőrző nyári tábora céljára 200 eFt, a Főv. Közgyűlés 
Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság „esélyegyenlőségi 
célú bizottsági keret pályázatára a kulturális estre kapott 100 eFt, a Fővárosi Cigány 
Önkormányzattól ugyanezen célra kapott 50 eFt, a Kőbányai Sport Közhasznú 
Alapítványtól a roma származású kisiskolások alkotótáborának költségeihez 100 eFt, a 
2007. évi pénzmaradvány 394 eFt, a folyószámla kamatbevétele 51 eFt, mellyel együtt 
kisebbségi önkormányzatunknak a 2008. évi teljes bevétele 4.043 eFt, amely az éves 
tervezett bevételek 96,51 %-át teszik ki. Az előirányzatban szereplő HEFOP-2.2.1-
06/1.-2007-03-0095/4.0 sz. pályázatra megítélt (1.179 eFt) támogatásból 445 eFt 
érkezett a bankszámlára, 687 eFt pedig átfutó bevételként szerepel. 
2008. évben a kiadások összege 3.503 eFt, amely a tervezett kiadások 83,62 %-a. A 
kiadások tételenként a következők szerint alakultak: A külső személyi juttatások 
főkönyvi számláról a HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0095/4.0 sz. pályázattal kapcsolatos 
megbízási díj került kifizetésre, a képviselők tiszteletdíjat nem vesznek fel. A 
munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 94,37 %-os ez szintén a megbízási 
szerződéssel kapcsolatos járulékokat, valamint a telefonköltségek járulékait 
tartalmazzák. A készletbeszerzések felhasználása 71,78 %-os, mely irodaszer, 
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tisztítószer és és a rendezvényekhez is szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti, 
itt került elszámolásra a HEFOP pályázat keretében beszerzett lézer nyomtató is. A 
szolgáltatásokra előirányzott összeg 80,96 %-át használták fel, melynek nagy részét a 
távközlési (telefon és Internet) díjak teszik ki. A különféle dologi kiadásoknál a 
rendezvények reprezentációs költségeire, vásárolt termékek AFA-jára az előirányzott 
költségek 80,35 %-át használták fel. Az egyéb folyó kiadások 75,82 %-ra teljesültek, 
mely a munkáltató által fizetett SZJA, a pénzintézeti szolgáltatások költségeit és 
késedelmi kamatot tartalmaz. 

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2008. évi költségvetés bevételei 
és kiadásai nagyrészt a tervezettek szerint alakultak. Kéri a képviselőket, hogy 
egészítsék ki a beszámolót, amennyiben egyet értenek fogadják el azt. 
A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

16/2009.(111.12.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Budapest, 2009. március 26. 

A jegyzőkönyvi kivonawiteles: 

Jógáné SzabádöáíHeitfteíta 
osztályvezető 



Kisebbségi Önkormányzatok 
2008. évi kiadásai és bevételei 

6.számú melléklet 

eFt-ban 

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés 
%-a Megnevezés 

előirányzat 
Teljesítés Teljesítés 

%-a 

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KIADÁSOK 

Külső személyi juttatások 775 540 540 100,00% 
Munkaadókat terhelő járulékok 225 213 201 94,37% 
Készletbeszerzések 241 173 71,78% 
Szolgáltatások 1 182 957 80,96% 
Különféle dologi kiadások 555 1822 1464 80,35% 
Egyéb folyó kiadások 91 69 75,82% 

Ügyvitel és számítástechnikai eszk.vás. 100 99 99,00% 

Kiadások összesen 1555 4 189 3 503 83,62% 

BEVÉTELEK 

Működési bevételek 51 
Önkormányzati támogatás 1000 1 190 1 190 100,00% 
Állami támogatás, hozzájárulás 555 876 876 100,00% 
Pénzforgalom nélküli bevétel 394 394 100,00% 
Működési célú támogatás értékű bevétel 1329 445 33,48% 
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül 400 400 100,00% 
Átfutó (HEFOP) 687 

Bevételek összesen 1555 4 189 4 043 96,51% 



K Ő B Á N Y A 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA 

Iktatószám: 86/ 2009. 

Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 2009. március 12. 

A kivonatot kapja: Lakatos Renáta elnök 

2. napirendi pont: Beszámoló a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2008. évi munkatervi tevékenységéről 

Elnök: Ismerteti a Képviselő-testülettel a 2008. évi munkatervi tevékenységről szóló 
beszámolóját: 
A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben 13 képviselő-testületi 
ülést tartott (a közmeghallgatást is beleszámolva), és 66 db határozatot hozott, tehát 
eleget tettek a törvényben előírt kötelezettségeknek. 
Folyamatosan meghívást kaptak a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete valamint a Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken a 
cigány kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek. 
Határozattal elfogadták a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a jogszabályi 
előírásokat figyelembe véve szabályozza az együttműködést. 
Az önkormányzat rendszeres kapcsolatot tart fenn a Fővárosi Cigány 
Önkormányzattal, mellyel novemberben együttműködési megállapodást kötött a 
romákkal kapcsolatos diszkrimináció visszaszorítása és a romák felzárkóztatásának 
segítése érdekében 
Hetente szerdai napokon a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői a 
délelőtti órákban fogadó órát tartottak a Kisebbségi és Civil Szervezetek Házában 
kerületi cigány lakosság számára, ahol meghallgatták problémáikat és számos 
alkalommal segítettek ügyeik intézésében. Az ügyfélfogadásokon rendszeresen nagy 
létszámban jelennek meg a kőbányai cigány származású lakosok főként szociális, 
lakhatási és munkahely keresési problémákkal. Erdekükben szoros az együttműködés a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szociális és Egészségügyi 
Bizottságával, melynek segítségével sok család problémáját sikerült megoldani. Az 
Önkormányzat által alapított KŐKÉRT Kft. segítségével pedig néhány esetben sikerült 
munkahelyet találni a hosszabb ideje tartósan munkanélkülieknek. A Kőbányai 
Gyermekjóléti Szolgálattal kialakított jó munkakapcsolat révén sok nagycsaládos 
problémáján tudtak segíteni. Valamennyi problémán azonban nem tudnak segíteni, 
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például Kőbányán nem működik anyaotthon és a Budapest más területein működő 
anyaotthonokban igen kevés a férőhely, így a kisgyermekükkel utcára került anyáknak 
nem tudnak mindig segíteni. Megoldás lenne, ha Kőbányán is működne anyaotthon. 
A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat segítségével a Pro-Ma Tanoda 
korszerű és minden igényt kielégítő elhelyezést kapott. Ez azért is fontos, mert az 
iskolai pótvizsgákra felkészítő program nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
mert kevés pedagógus állt rendelkezésre és rövid volt az idő a felkészítésre. A Pro-Ma 
Tanoda reményük szerint ezt a problémát megoldja, hiszen év közben folyamatosan 
gondoskodik róla, hogy a hátrányos helyzetű roma származású tanulók ne maradjanak 
le a tananyag elsajátításával. 

A jó képességű, hátrányos helyzetű cigány származású tanulók részére a 
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatához ajánlásokat adtak ösztöndíj 
kérelmeikhez. 
A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzattal és a Kőbányai Gyermekjóléti Központtal társpályázóként 
részt vett a HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0095/4.0 sz. a „Hátrányos helyzetű személyek 
munkaerő-piaci helyzetének javítása Kőbányán" című pályázaton. A pályázat célja a 
szociális szakemberek és önkéntesek munkaerő-piaci ismereti képzése, melynek 
segítségével a hozzájuk forduló személyek foglalkoztatási esélyegyenlőségét 
növelhetik. A pályázati időszak 2008. 06.01-től 2008. 11.30-ig tartott, melynek során 
29 fő segítő szerzett képzettséget. 
Széleskörű érdekvédelmi és kulturális munkájukat támogatta a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sport, Ifjúsági, Civil és 
Kisebbségi Bizottság, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány, a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és 
Kisebbségi Bizottsága, a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány és a Fővárosi Cigány 
Önkormányzat is. 
A 2008. évi programok részletesen: 
2008. április 15-én már 6. alkalommal került megrendezésre a kőbányai általános 
iskolás tanulók számára a hagyományos Vers és prózamondó verseny a Kisebbségek 
és Civil Szervezetek Házában. A rendezvény - melyen 6 kőbányai általános iskolából 
51 gyermek vett részt - nagy sikerrel zárult. A gyermekek a magyar-, cigány- és a 
világirodalom jelentős műveiből adtak elő. A magas színvonalú előadások a felkészítő 
tanárok munkáját dicsérik. 
2008. július hónapban 20 kőbányai roma származású gyermek - közöttük a Vers és 
prózamondó verseny helyezettjei - nyaralhatott két hétig a Kőbányai Gyermek, 
Ifjúsági és Szabadidő Központ Balatonlellén szervezett kézműves alkotó táborában. A 
20 fő cigány származású tanuló részére változatos sportvetélkedők, kézműves 
foglalkozások, és hagyományőrző és népismereti programok, kirándulás és 
cirkuszlátogatás is színesítette a programot. A tábor étkezési és szállásköltségeit 
támogatta a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, a Sport, 
Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság, a gyermektábort üzemeltető Kőbányai 
Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ, az utazási költségeket és a kulturális 
programot pedig a Kőbánya Sportjáért Alapítvány Kuratóriuma. 
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2008. szeptember hónapban a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában 
hagyományos cigány ételekből ételbemutatót tartottak, melyen számos roma 
származású kerületi lakos megjelent. 
2008. szeptember 30-án a Kormány romapolitikájával kapcsolatos fórumra került sor 
a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, amelyen Teleki László Miniszterelnöki 
megbízott tartott előadást. Teleki Úr a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság társelnöki 
feladatait látja el, valamint a szaktárcák közötti kormányzati teendőket és a civil 
szervezetekkel a hatékony kapcsolattartást hangolja össze. 
2008. november 28-án Hagyományőrző Cigány Kulturális Estet rendeztek a 
Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A rendezvény célja volt a kőbányai cigány 
lakossággal való kapcsolattartás, hagyományőrzés, kultúra ápolása. A kulturális 
műsorban felléptek az immár hagyománnyá vált vers- és prózamondó verseny 
résztvevői Erdélyi Krisztina és Balogh Julianna. A rendezvény jó hangulatát Farkas 
Tibor biztosította repertoárjával, melyben megtalálhatóak voltak az eredeti cigány 
dalok, a magyar népzene és a modern zene is. A programon résztvevőket 
hagyományos cigány ételekkel kínálták. A rendezvényt a Sport, Ifjúsági Civil és 
Kisebbségi Bizottság és a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, 
Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága is támogatta. 
2008. december 4-én megtartották közmeghallgatásukat, mely után a gyermekes 
családok részére Mikulás ünnepséget tartottak. 
Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a munkatervi beszámolót. 
A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes 

17/2009.(III.12.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
2008. évi munkatervi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Budapest. 2009. március 26. 

^iyonat hiteles: 

Jó^^:|izabaÉÍj>s/ Henrietta 
osztályvezető 


