Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. január 27-én
11.30 órakor megtartott rendes üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Mészáros László elnök,
Illyés Miklós,
Kollátosz Jorgosz,
Nikodém Lajos tagok.

Hivatal részéről:
Kállay Gáborné alpolgármester, dr. Szabó József Zoltán jegyző, dr. Ruzsits Ákos aljegyző, dr. Bánfi Réka
irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-helyettes, Halmai András
irodavezető-helyettes, Geier Róbert irodavezető-helyettes, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak:
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, Csonka Gyula nemzetiségi tanácsadó, Intzoglu István, Gyurákovics
Andrea képviselők, Gyócsi Ádám.
Mészáros László: Tisztelettel köszöntöm a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülésén a bizottság
tagjait, Alpolgármester asszonyt, Jegyző urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket.
Megállapítom, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, a 23/2016. számú –
„Tájékoztató a „Roma Koncepció” témájában készült kutatási jelentésről” című – tájékoztatót 3. napirendi
pontként vegye napirendjére a bizottság. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a módosított napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KEN 1/2016. (I.27.) sz.

Határozat

Napirend:
1./ 2015. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2016., 5/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
6/2016., 6/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Tájékoztató a „Roma Koncepció” témájában készült kutatási jelentésről
23/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ 2015. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
5/2016., 5/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: A módosításokat átolvasva elmondható, hogy kevés változás érinti a bizottság szakterületét.
Talán a 350.000 forintos pályázati bevétel, amit a roma kulturális események megvalósítására nyertünk az
egyetlen ilyen. Kérem, szavazzunk az 5/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 2/2016. (I.27.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2016. sz. –
”2015. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című –előterjesztést.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete (I.
forduló)
6/2016., 6/2/2016. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Mészáros László: Aki átolvasta az előterjesztést, láthatja, hogy körülbelül ugyanannyi összeg jut a különböző
pályázatokra és feladatokra a bizottság szakterületét érintően, mint az előző években. A kulturális, egyházügyi és
nemzetiségi feladatok sora a tavalyi előirányzathoz képest emelkedett. A Ferencvárosi Művelődési Központ és
Intézményeivel kapcsolatban láttam változást. Tud valaki kiegészítést tenni ezzel kapcsolatban?
Kállay Gáborné: A változás annak tudható be, hogy külön vált a pénzügyi rész. A tavalyi évtől a Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési Központ végzi ezt a tevékenységet, így most megoszlik a pénz a Ferencvárosi
Művelődési Központ és Intézményei, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ között. Ami tavaly
egy soron szerepelt, az most különvált.
Mészáros László: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei működési költsége most a Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési Központhoz került. A csökkenés, amit a Ferencvárosi Művelődési Központ és
Intézményeinél láttunk, most a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központnál jelentkezik. Emellett amint
említettem, pályázatokra, és nemzetiségeknek ugyanannyi támogatás jut. Kérem, szavazzunk a 6/2016. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
KEN 3/2016. (I.27.) sz.

Határozat
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2016. sz. –
„Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra” című – előterjesztést.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Mészáros László elnök
(4 igen, egyhangú)
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)
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3./ Tájékoztató a „Roma Koncepció” témájában készült kutatási jelentésről
23/2016. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Kállay Gáborné: A „Roma Koncepció” témájában végzett kutatás azért készült, mert indokolttá vált a Roma
Koncepció felülvizsgálata. Ehhez készíttettük a kutatást, ami nem hozott olyan nagyon meglepő eredményeket.
A roma lakosság iskolázottsága sajnos még mindig ott tart, hogy a kevesebb, mint 8 általános iskolai osztályt
végzettek aránya 14%-os, és a 8 általános iskolai osztályt végzettek aránya 56%-os. Ez azt jelenti, hogy 70% a 8
általánost, vagy annál kevesebb iskolát végzettek aránya. Ez napjainkban már nem piacképes a munkaerő
piacon, ezért van tennivalónk ezen a területen.
Ha megnézzük a gazdasági aktivitást bemutató táblázatot, látszik, hogy a munkanélküliség 20%-os, ami nagyon
magasnak számít. A Lehetőségek Iskolájának is nagy szerep jut abban, hogy azoknak a felnőtt roma lakosoknak,
akik a 8 általános iskolát nem fejezték be, lehetőséget ad arra, hogy befejezzék a 8 általános iskolai osztályt.
Nekünk is nagy szerepünk van abban, hogy a 8 általános iskolai osztály elvégzése után szakmához tudjuk
juttatni a roma lakosokat.
Azt írja az összegzés, hogy „a roma lakosság egészségi állapota általában jónak mondható”. Ez bizonyára a
szubjektív egészségi állapotra vonatkozik. Szomorú tény, hogy a 60 év felettiek 88%-a szed rendszeresen
gyógyszert, ami azt jelenti, hogy 60 év fölött nagyon hirtelen romlik a roma lakosság egészségi állapota. Ha
megnézzük azt a táblázatot, ami bemutatja, hány 65 év feletti személy él egy háztartásban, azt látjuk, hogy a
háztartások 78%-ában nincsen 65 év feletti személy. Úgy gondolom, hogy ennek kapcsán óriási jelentősége van
a prevenciónak, a felvilágosításnak és az egészséges életmódról szóló programoknak, mert ez nem egy vidám
adat.
A közösségi programokról általában jól értesült a roma lakosság. Ez összekapcsolódik azzal, hogy a roma
lakosság élénk közösségi kapcsolatot folytat, ám az adatok alapján ez elsősorban egymás közötti kapcsolatot
jelent, ami miatt az integráció fontossága az, amit mindenféleképpen meg kell említenünk.
Van egy másik nagyon pozitív adat. A válaszadók viszonylag nagy része, 13%-a vállalna önkéntes
tevékenységet. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan adat, amit mindenféleképpen érdemes lenne jobban
kihasználnunk.
Megkérdezték a roma lakosságot arról is, hogy roma származásuk miatt érte e őket hátrányos megkülönböztetés.
Azt a választ adták, hogy legkevésbé az Önkormányzatnál a szociális szolgáltatások során, illetve a
rendőrségénél tapasztaltak hátrányos megkülönböztetést. A válaszadók majdnem 2/3-a számolt be arról, hogy
soha nem érte hátrányos megkülönböztetés ezeken a helyeken. Úgy érzem, hogy ez az Önkormányzat, és a
szociális szolgáltatásban dolgozók munkáját dicséri.
Kommunikációs téren nagyon sok teendőnk van, mert az, hogy ők egymás között a közösségi programokról jól
tájékozódnak, az az egymás közötti kommunikációnak köszönhető, viszont a kerületi, illetve az Önkormányzat
által, általunk kommunikált dolgok nem minden esetben jutnak el a roma lakossághoz. Van mit tennünk ezen a
téren is. Mindenféleképpen jobban ki kellene használni, hogy az egymás közötti kommunikációban ennyire
erősek, és a közösségi programokra nagyon fogékonyak.
Nagyon eredményes kutatási jelentést tartunk a kezünkben. Úgy gondolom, hogy a Roma Koncepció
átdolgozásánál használni tudjuk ezeket az eredményeket, adatokat.
Mészáros László: Magam is úgy gondolom, hogy hasznos volt egy kis pénzt áldoznunk erre, és jó visszajelzés
ez az Önkormányzatnak. Kiemelném azt a részt, amiben megkérdezik, hogy „Milyen ügy kapcsán kérné a
Ferencvárosi Önkormányzat segítségét?” Itt tulajdonképpen az első 5-6 elem az, amit említettek, és amiben
szerintük tudna nekik segíteni az Önkormányzat. Ezek a különböző támogatások, lakások, álláslehetőség,
lakásfelújítás. Elmondhatjuk, hogy ez mind létezik a Roma Koncepció keretein belül, vagy kívül, ezeket végzi az
Önkormányzat. Ezek alapján, amit a lakosság végeredményében elvár az Önkormányzattól, azt tudja teljesíteni
az Önkormányzat. A kerületi eseményekről való tájékozódás felmérése kapcsán a Ferencváros Újság végzett az
első helyen, és az Önkormányzat honlapja kicsit hátrébb. Úgy gondolom, hogy ez az internet ellátottsággal is
összefüggésben van. Valóban hasznos volt ez a kutatás.
Berecz Dénes: Örömmel olvastam a kutatást, nagyon sok időt töltöttem el vele. Tizenvalahány év után végre
készült egy ilyen kutatás a kerületben, azon a pici információn kívül, ami a népszámlálási adatokból kiderül.
Örömmel tapasztaltam, hogy egy nagyon sokoldalú és sokrétű felmérés született. Alpolgármester asszony által
elmondottakkal teljes mértékben egyetértek, hogy ez egy nagyon jó kiindulási alap a Roma Koncepció
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átdolgozására. Aprópénzre lehet váltani a feladatokat. A kommunikációval kapcsolatban szeretném elmondani ha már részt veszek a koncepció kidolgozásában -, hogy a romákat ismerve nagyon fontosnak tartom a
személyes megkeresés fontosságát, a Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a romákkal foglalkozók,
illetve a szociális területen dolgozó emberek személyes megkereséseit. Említésre került Ferencváros honlapja és
a Ferencvárosi Újság, ám a Ferencvárosi Önkormányzatnak javaslom, hogy a Facebook oldalán is jelentesse
meg a roma programokat. Ott elég keveset találkozom ezekkel. A roma fiatalok közül szinte már mindenki
rendelkezik okos telefonnal, és mindenki „Facebook-ol”, így ezen a felületen nagyon jól el lehetne érni őket. Azt is
tudom, hogy a Roma Koncepciónak, illetve a cigány pasztorációnak is vannak feladatai. Amiben előrébb kell
lépnünk, az valóban az iskolai végzettség és a szakmához jutás. Reméljük, hogy amikor majd beindul a
Munkaerő Piaci Iroda - ami a József Attila Terv keretében valósult meg -, ott lesznek olyan helyi programok, amik
segítségével, ha másra nem, betanított munkára vagy egyébre el lehet juttatni az embereket. Ők dolgoznának, ha
megfelelően segítenénk. Amikor összeállítjuk a koncepciót, azt fogom javasolni, hogy nagyon figyeljünk oda a 8
általánost elvégzett, illetve a középiskolába kerülő fiatalokkal való foglalkozásra, egyéni mentorálásra, mert a 9.
év elején, közepén ott hagyják az iskolákat. Fontos, hogy mi, akik szociális területen foglalkozunk velük, illetve a
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megfelelően melléjük álljunk.
Nagyon jó tanulmánynak tartom. Szerintem minden romákkal foglalkozó emberhez el kell, hogy jusson, ez a
dokumentum. Erről beszélnünk kell. A benne szereplő számokat aprópénzre kell váltani, és mindegyik mellé
külön feladatot kell meghatároznunk. Tudom, hogy ez egyik évről a másikra nem fog megvalósulni, de egy jó alap
a kiindulásra.
A bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.
Mészáros László: Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom.
k.m.f.

Kollátosz Jorgosz
bizottsági tag

Mészáros László
elnök

Nagy Petra
jegyzőkönyvvezető
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