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l. A Kőbányai Roma Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapitása (írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

2. Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
felosztására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

3. Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. évi munkatervének 
elfogadására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 
Zárt ülésen: 

4. Galyas István méltatlansági ügye (írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri Hivatal 431-8748-as telefonszámán 
jelezni szíveskedjék. 

Budapest, 2016. február 4. 



Készült: 

KŐBÁNYAI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. február 10-én 16.30 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X., Ihász u. 26.) 
földszint 6. szám alatti irodában megtartott képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: 

Távol maradt: 

Gergely Károlyné 
Halász Dezső 
Didi László 
Galyas István 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő 

képviselő 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal részéről tanácskozási joggal: 
dr. Szabados Ottó jogtanácsos 
Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi referens 

Gergely Károlyné, a Kőbányai Roma Önkormányzat elnöke üdvözli a megjelenteket és 
a rendes testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülésen 3 fő képviselő 
megjelent, és a testület határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyv magyar nyelven 
készül. Kér mindenkit, hogy az ülés jelenléti ívét írják alá, amely a jegyzőkönyvük, 
amely közokiratnak minősül, mellékletét képezi az elkészített meghívóval és az írásbeli 
előterjesztésekkel együtt. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Halász Dezső 
képviselőt bízza meg a Képviselő-testület. Kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

12/2016. (Il. 10.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésével 
Halász Dezső képviselőt megbízza. 

Elnök: Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi 
referens vezeti. 
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Elnök: Ismerteti az eredeti napirendi pontokat, megkérdezte, hogy egyetértenek-e a 
napirendi pontokkal, majd kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: Van ügyrendi javaslata: Javasolja, hogy vegyék fel napirendre az alábbi 
napirendi pontokat: 
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Kőbányai KÖKERT 
Kft.-vel (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 
Javaslat a kulturális hagyományok ápolása céljából tanulmányi kirándulás 
megszervezésére a Fővárosi Nagycirkuszba a hátrányos helyzetű roma 
családok részére (1146 Budapest, Állatkerti kli. 12/A,) (szóbeli előterjesztés) 

A további napirendi pontokra az alábbi sorrend módositást javasolja: 

Elnök: Ismerteti az eredeti napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

13/2016. {II. 10.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Roma Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapitása (írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

2. Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
felosztására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

3. Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. évi munkatervének 
elfogadására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

4. Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Kőbányai KÖKERT 
Kft.-vel ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

5. Javaslat a kulturális hagyományok ápolása céljából tanulmányi kirándulás 
megszervezésére a Fővárosi N agycirkuszba a hátrányos helyzetű roma 
családok részére ( 1146 Budapest, Állatketii lcrt. 12/ A.) ( szóbeli előte:t:i esztés) 
Zárt ülésen: 

6. Galyas István méltatlansági ügye (írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

l. napirendi pont tárgya: A Kőbányai Roma Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapitása (írásbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatást kér Jógáné Szabados Henrietta referens asszonytól. Átadja a szót 
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Jógáné Szabados Henrietta: Köszöni a szót. Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, 
hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, a 
középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (l) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 
3. § (l) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 
határozatban kell megállapítani. 

Elnök: Köszöni a jogszabályi hivatkozást és a tájékoztatást. Elmondja, hogy a 
Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente -- legkésőbb a költségvetési rendelet 
elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat l. 
melléklete tartalmazza. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Kőbányai Roma 
Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 
nincs. Kéri a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

14/2016. (II. 10.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három 
évre szóló középtávú tervezés címén nincs, amelynek részletes bemutatását a határozati 
javaslat l. melléklete tartalmazza. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

2. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének felosztására ( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a működési költségvetési 
támogatás utalásáról a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet előírásai alapján 2016. január 31-ig kell rendelkeznie az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának. E rendelkezés értelmében megszületett a döntés a települési 
nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi működési költségvetési támogatásáról, amely 
jelen esetben 781 686 Ft. Javasolja, hogy a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási 
főösszegének előirányzatát 781 686 forintban határozza meg és az előirányzat összegét 
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a bevételi előirányzat tekintetében a 084020 kormányzati funkció kódon, a kiadási 
előirányzat tekintetében a O 11140 kormányzati funkció kódon az alábbi kötelező 
feladatokra helyezzék Az Emberi Erőforrások Minisztériumától megérkezett a 
támogatói okirat, amely alapul szolgál a támogatás elszámolásához. Kéri a képviselőket 
a szavazatok megtételére. 

Didi László: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

15/2016. (Il. 10.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés 
bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 781 686 forintban határozza meg és az 
előirányzat összegét a bevételi előirányzat tekintetében a 084020 kormányzati funkció 
kódon, a kiadási előirányzat tekintetében a O 11140 kormányzati funkció kódon az 
alábbi kötelező feladatokra osztja fel: 
091612 Központi költségvetési szerv műk. ~élú tám. bev. EI 
O 511 091 Közlekedési költségtérítés EI 
051231 Egyéb külső személyi jutt. teljesítése 
05213 EHO 
05217 Munkáltatót terhelő személyi j öv. adó 
05312121 Irodaszer 
05312122 Számítástechnikai toner beszerzés kiadás 
O 5 3 12191 Egyéb üzemeltetési, fenn. anyagbesz. 
05312192 Tisztítószer besz. 
05322111 Vezetékes telefon 
05322112 Mobiltelefon 
0533712 Pénzügyi befektetési szolg. díjak 
0533713 Szállítási szolgáltatási díjak 
05337191 Egyéb üzemeltetési szolg. 
O 5 3 3 719 6 Takarítás, rovarírtás, mosatás 
05353112 ÁHT-n bel. kapott kölcsönök, tám. kamat előír. 
0535512 Díjak, egyéb befizetések kiad. 
05355191 Egyéb kül. dologi kiadások 
0550616 Hazai önk. és azok költsv. szerv. egyéb műk. c. tám. EI 
0550612 Közp. kezelésű EI. egyéb műk. célú tám. EI 
Költségvetési létszám: 4 fő 

781 686 Ft 
105 OOO Ft 
49 OOO Ft 
36 OOO Ft 
22 OOO Ft 
20 OOO Ft 
30 OOO Ft 
12 OOO Ft 
30 OOO Ft 
30 OOO Ft 
30 OOO Ft 
40 OOO Ft 
70 OOO Ft 
60 OOO Ft 
30 OOO Ft 

157Ft 
l OOO Ft 

82 194Ft 
8 OOO Ft 

56 335 Ft 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 



5 

3. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. évi 
munkatervének elfogadására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatásul elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 89 §-a alapján és az SZMSZ szerint szükség 
szerint, de évente legalább négy testületi ülést és egy közmeghallgatást tart a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete. Ismerteti az összeállított munkaterv 
javaslatot és kéri a véleményeket, illetve egyetértés esetén a munkaterv elfogadását. 

Halász Dezső: Egyetért az elnök javaslatával. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

16/2016. (II. 10.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét az 
alábbiak szerint fogadja el: 

2016. január 
J avaslat Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára a Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzattal. A nemzeti vagy etnikai nemzetiség nyelvén folyó első 
óvodai beiratkozási évre nevelési és első iskolai évfolyamra oktatási igény felmérése. 
2016. február 
A Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. évi költségvetésének és a 2016. évi 
munkatervének elfogadása Aktuális feladatok vagy ezek előkészítése 
2016. március 
Bekapcsolódás a droghasználat megszüntetését célzó munkákba, kapcsolatfelvétel az 
ezzel foglalkozó szervezetekkel. Részvétel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat március 15-ei Nemzeti ünnep alkalmából szervezendő ünnepi 
rendezvényen és koszorúzáson a Köztemetőben. Aktuális feladatok, illetve pályázatok 
elkészítése. Tanulmányi kirándulás megszervezése a Fővárosi Nagycirkuszba a 
hátrányos helyzetű kőbányai családok és gyerekek részére. 
2016. április 
Beszámoló a Kőbányai Roma Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a 20 15. évi munkatervi tevékenységről. Döntés a feladatalapú 
támogatás felosztásáróL J avaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 20 15. évi 
pénzmaradványának felosztására. Hagyományőrző kézműves klub szervezése. Aktuális 
feladatok vagy ezek előkészítése: kőbányai romatelepek látogatása, kapcsolat 
kialakítása az itt élő családokkal, szociális munkások bevonása a Bárka Kőbányai 
Szociális és Gyermekjóléti Központ segítségéveL A meglévő együttműködési 
szerződéseik megvizsgálása, hatékonysága és sikerei. 
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2016. május 
Egyéb rendezvények, programok: Anyák Napja megszervezése. Majális és 
Gyermeknap, valamint kerti rendezvény a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 
A meglévő együttműködési szerződéseik megvizsgálása, hatékonysága és sikerei. 
2016. június 
Egyéb programok: környezetvédelmi napok programok szervezése a kerületi 
intézményekkeL Drogprevenciós és életmódsegítő előadássorozatok kulturális műsorral 
egybekötve. Szent László Napok rendezvénysorozaton való részvétel, koszorúzás a 
Szent László-szobomál. Tanulmányi kirándulás megszervezése a hátrányos helyzetű 
kőbányai családok és gyerekek részére. Roma Gasztronómiai Bemutató a Nemzetiségek 
és Civil Szervezetek Házában. 
2016. szeptember 
Beszámoló a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének 
végrehajtásáról.. Az eddig végzett program ok, tárgyalások eredményeinek összegzése, a 
tapasztalatok alapján ezek továbbfejlesztése. Eddig végzett munkák, eredményeinek 
összegzése, továbbfejlesztése. Szavjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére emléktábla avatás Kőbányán közösen a többi nemzetiségi 
önkormányzattal. Tanulmányi kirándulás megszervezése Egerbe a hátrányos helyzetű 
családok részére. 
2016. október 
Koszorúzás az október 6-ai Aradi vértanúk tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepi 
megemlékezésen való részvétel, illetve koszorúzás az október 23-ai nemzeti ünnep 
alkalmából a Kozma utcai Börtön falánál a Kis fogház emlékhelynéL Roma Kulturális 
Est megszervezése. Lashe Shave Együttes kulturális fellépése. 
2016. november 
Tájékoztató a Kőbányai Roma Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáróL Koszorúzás a Szavjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére készült emléktáblánál. 
2015. december 
A Kőbányai Roma Önkormányzat Közmeghallgatása. Hagyományőrző Mikulás 
Ünnepség megszervezése. Részvétel a Nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi 
ünnepségén (roma ünnepi hagyományok bemutatásával) a Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központban. Nemzetiségek Napjának megünneplése. 
Folyamatos feladatok a kitűzött feladatok megvalósítása érdekében pályázatok 
készítése, rendszeres kapcsolattartás az Országos és a Fővárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal, Részvétel a budapesti kerületi és vidéki roma önkormányzatok 
kiemeit rendezvényein. 
2016-ben konkrét kerületi rendezvények megtartása és megpályázása: 

• Roma Anyák Napja és Gyermeknap 
• Roma zenei és gasztronómiai bemutató 
• Roma Kulturális Est Kőbányán 
• Hagyományőrző Mikulás ünnepség 
• Nemzetiségek Napja megszervezése 
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A Kőbányai Roma Önkormányzatot érintő kérdések esetében részvétel a 
Humánszolgáltatási Bizottság ülésein, valamint a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülésein. 

2. A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
elnök 

4. napirendi pont tárgya: Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a 
Kőbányai KÓKERT Kft-vel (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2015. december 31-én lejárt a 2015. 
március 9-én megkötött együttműködési megállapodás. Nagy jó kapcsolatot ápolnak a 
Kőkert Kft-vel. Az együttműködés területei kiterjednek a roma származású lakosok 
foglalkoztatására, képzésére, a felmerülő általános és eseti problémák egyeztetésére, a 
javítási lehetőségek feltárására, különösen a közfoglalkoztatás területén, a kulturális 
rendezvények egyeztetése és a környezetvédelmi tárgyú akciók egyeztetésére. Javasolja, 
hogy fogadják el az Együttműködési megállapodást, mivel már többször egyezkedtek. Az 
Együttműködési megállapodás megkötése költségvetési forrást nem igényel. Kéri a 
szavazatok megtételét 

Didi László: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

17/2016. (II. 10.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület 
KÓKERT Kőbányai Kerületgondozási és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (1107 Budapest, Basa utca 1.) kötendő 
Együttműködési megállapodást elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
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5. napirendi pont tárgya: Javaslat a kulturális hagyományok ápolása céljából 
tanulmányi kirándulás megszervezésére a Fővárosi Nagycirkuszba a hátrányos 
helyzetű roma családok részére (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a célszerű lenne megszervezni egy 
tanulmányi kirándulást a hátrányos helyzetű roma családok részére Budapestre a 
Fővárosi Nagycirkuszba (1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/A.). Az egész napos 
program (belépőjegyek, szállítás, étkezés) költségeire bruttó 150 OOO Ft keretösszeget 
javasol biztosítani a 2015. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 
Kéri a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Didi László: Biztosan örülni fognak a gyerekek a programnak 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

18/2016. (II. 10.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális hagyományok 
ápolása céljából 2016. március hónapban egy egész napos tanulmányi kirándulást 
szervez a hátrányos helyzetű roma családok részére Budapestre a Fővárosi 
Nagycirkuszba (1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/A.) Az egész napos program 
(belépőjegyek, szállítás, terembérleti díj) költségeire bruttó 150 OOO Ft keretösszeget 
biztosít a 2016. évi költségvetésben meghatározott dologi kiadások terhére. 

2. A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az elnököt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján a "Galyas István képviselő méltatlansági ügyéről" szóló napirendi pontot 
zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem 
érkezett, megköszöni a. P!~yők részvételét, és a testületi ülést 16.50 órakor bezárja. 

fi'l~ •<,, ., 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

. ~ .. ,. '\ 

.:.:f , o ~~. '·\~\ K.m.f. 

Gl '· uc'· r• .Q\ • ~ \ l >Q l':í!(\ : 
() '~ 't(\' j • . "' . t~ .. ;~~.\.~~.~ ..... J--••• ~... a 1 ....... . <J ·~·~~ Eln' 

....... ?.:&v:C:th..6J! ... .................. . 



Kőbányai Roma Önkormányzat Elnöke 

ELŐTERJESZTÉS 

l. melléklet a KRÖ 
2016. 02. 10. ülése 
l. napirendi pontjához 

a Kőbányai Roma Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-a, a középtávú tervezés 
keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (l) bekezdés a) pontja felhatalmazása 
alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (l) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet - követő három évre - várható összegét határozatban kell 
megállapítani. 

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet 
elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat l. 
melléklete tartalmazza. 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

/2016. (II. 10.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozati 
javaslata 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő 
három évre szóló középtávú tervezés címén nincs, amelynek részletes bemutatását a 
határozati javaslat l. melléklete tartalmazza. 



1. számú meliéklet 

Kőbányai Roma Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségének bemutatása 

Saját bevétel és adósságot 

Megnevezés Sorszám 
keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség összegeí 

017. 2018 2019. 

li\j 1 ;;:;~\\ i''fifi/(•.,, . . [;;. 2 ;js ''IS., t,;, ....::iMlic: . 

Helyi adók Ol Q, o o o 
Osztalékok, koncessziós díjak 02 o o o o 
Díjak, pótlékok, bírságok 03 o o o o 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 04 o 
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 

Részvények, részesedések értékesítése 05 o 
V állalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 06 o 

... - ··-- --
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 o 
Saját bevételek (01+ ••• +07) 08 c o o o o 
Saját bevételek (08. sor) 50%~a l 09 o o o o 
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 

Hl o o o o 
kötelezettség (U+ ... +17) 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása ll ! o J 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 l o 

-·---·-- -------·-----·- ·-··-·-· 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 o 
Adott váltó 14 ' o l 
Pénzügyi lízing 15 i o 

' --- ·-·-·· -- ·-- ... 

Halasztott fizetés 16 o 
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 o 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet 
18 o o o o 

terhelő fizetési kötelezettség (19+ ... +25) 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 Ü! 
l 

o o o 
Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása 20 ! o l -- -- ·---- .... 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 o 
Adott váltó 22 l o 
Pénzügyi lízing 23 ! o ! 

... ··-· 
Halasztott fizetés 24 l o l 
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség L 25 i o 

Fizetési kötelezettség.összese.n (10+18) 26. o o ~' o 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09·26) 27 o o o o 
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4. napirendi ponthoz

MEGÁLLAPODÁS 

amely egyrészről 

a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (1107 Budapest, Basa utca 1.) képviseletében 
eljáró Hancz Sándor ügyvezető (a továbbiakban „KŐKERT Kft.”) , 

másrészről 

a Kőbányai Roma Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
képviseletében eljáró Gergely Károlyné elnök (a továbbiakban: „Roma Önkormányzat”, 
együttesen: „Szerződő Felek”) között jött létre az alábbi feltételekkel a megjelölt helyen és 
napon: 

1. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a Budapest Főváros X. kerület roma nemzetiségű,
illetve származású lakosai élethelyzetének, életvitelének javításában mindketten érdekeltek,
abban közös céljaik és feladataik vannak. Közös céljaik elérése és feladataik ellátása
érdekében együtt kívánnak működni.

2. A KŐKERT Kft. alapítója és tulajdonosa a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat (a továbbiakban: „Önkormányzat”). A KŐKERT Kft. alapító okirata,
az Önkormányzattal kötött közhasznúsági és feladat-ellátási szerződése alapján egyrészt
az Önkormányzat tulajdonában lévő zöldfelületű közterületek gondozója, másrészt az
Önkormányzat közfoglalkoztatója. A Munkaügyi Központ a szociálisan rossz helyzetben
lévő, a nyílt munkaerő piacon elhelyezkedni nem tudó munkanélküliek sorából közvetíti
ki a közfoglalkoztatottakat a KŐKERT Kft-hez. A közfoglalkoztatottak jelentős hányada
roma nemzetiségű, illetve származású. A KŐKERT Kft. a helyi integrált
közfoglalkoztatás során, a roma nemzetiségi értékeket és érdekeket tiszteletben tartva
törekszik a roma nemzetiségű, illetve származású közfoglalkoztatott és állandó dolgozói,
valamint integrált munkaközösségei kompetenciájának fejlesztésére, hatékonyságuk,
eredményességük, értékteremtésük és esélyeik növelésére az egyéni és közösségi
érvényesülésük és elfogadottságuk érdekében.

3. A Roma Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
(„Njtv.”) 2. §-ának 1. a) pontja értelmében közreműködik a nemzetiségi közügyek
ellátásában. E feladatok részét képezi a nemzetiségi közszolgáltatás. A Nemzetiségi
Önkormányzat ezen alapfeladatai keretében a rendelkezésére álló nemzetiségi
ismeretekkel és egyéb erőforrásokkal támogatja a helyi integrált közfoglalkoztatás
lebonyolítását a 2. pontban megfogalmazott célok elérése érdekében.

4. Az együttműködés területei különösen:

- Közös pályázati lehetőségek feltárása, kiemelten a foglalkoztatás, a képzés és az
életvitel javítása területén,

- a felmerülő általános és eseti problémák egyeztetése, a megoldási, javítási lehetőségek
feltárása, kiemelten a közfoglalkoztatás és az életvitel területén,

- környezetvédelmi tárgyú akciók egyeztetése,
- kulturális rendezvények egyeztetése.
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5. Szerződő Felek a jelen megállapodást az aláírásától 2016. december 31. napjáig, határozott 

időre, kötik.  
 

6. Szerződő Felek jogosultak a jelen Megállapodást közös írásbeli megállapodásukkal 
módosítani illetve megszüntetni. 

 
 

7. Szerződő Felek a Megállapodásban foglaltak hatékony végrehajtása érdekében kijelölik 
kapcsolattartóikat: 

 
A KŐKERT Kft részéről: 
Név: dr. Gombai Magdolna humánerőforrás vezető 
Értesítési cím: 1107 Budapest, Basa utca 1. 
Telefonszám: +36 20 400 1904 
E-mail cím: gombai.magdolna@kokertkft.hu 

 
 
A Roma Önkormányzat részéről: 
Név: Gergely Károlyné 
Értesítési cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Telefonszám: +36 30 393 3852 
E-mail cím: gergelyerzsi67@gmail.com 

 
8. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 

valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

 
Alulírottak, a jelen Megállapodást elolvastuk, tartalmát együttesen értelmeztük, s azt, mint 

akaratunkkal mindenben megegyező jognyilatkozatot, helybenhagyó hatállyal írtuk alá.      
 
 
 
Budapesten, 2016. február havának „…” napján 
 
 
 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.  Kőbányai Roma Önkormányzat 
 Hancz Sándor ügyvezető          Gergely Károlyné elnök  
 
 
 



JELENLÉTI ÍV 

a Kőbányai Roma Önkormányzat 

2016. február 10-én 16.30 órai kezdettel 

megtartott testületi ülésén 

1.1 Gergely Károlyné: ~'~~-\)\.<J."!?\,~ .... 
2 l H l' D " rJ/ !) l 0 ~::> . a asz ezso: .~ .... ::'•?.-:':-~ ............... . 

3./ Didi László: .. ~l;. .. ~ ................... . 
4./ Galyas István: ................................... . 

Meghívottak: 
/'~/? ~ _./ ----- ~ dr. Szabados Ottó jogász: ... ~ ... .;?. ............ ? ......................... . 

/'' 1 .. l l 
J' · · s b d H · ~ lt;-vo -~ ogane za a os ennetta re1erens: .... ·j·. ·l· ........................... . 




