
 

BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER  
 
 

 
 
 
 

J A V A S L A T 
 

a csepeli roma lakosság integrációjának elősegítésére 
 

 
 
 
Készítette:     S. Szabó Ferenc 

közéleti-és nemzetközi főmunkatárs 
 
Előterjesztő:  Horváth Gyula 
                      alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve:  
  1. sz. melléklet szerint 
 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: 

- Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak 
- az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak 
- az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottságnak  
- a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2010. évi 040/1. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2010. 02.23. 

 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 
 
               Dr. Szeles Gábor 
  jegyző 
 
 
A leadás időpontja: 2010. január hó 19. nap  

 
 
Testületi ülés időpontja: 
     2010. február 23. 



 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Polgármester kezdeményezésére 2009. decemberében megalakult a Roma 
Munkacsoport. A Munkacsoport célul tűzte ki, hogy áttekintse a csepeli roma 
lakosság helyzetét és javaslatokat tegyen az Önkormányzat számára a cigányság 
integrációja érdekében. 
 
A Munkacsoportban a roma szervezetek részéről öt szakértő, valamint az 
Önkormányzat oktatási és szociális intézményeinek képviselői vesznek részt a 
Polgármester felkérésére. Vezetését a polgármester megbízásából Horváth Gyula 
alpolgármester látja el. 
 
A Munkacsoportban résztvevő roma szakértők igen értékes és figyelemreméltó 
javaslatokat tettek a problémával kapcsolatban. A javaslatok egyik része olyan 
intézkedésekre irányul amelyek már rövid távon ebben az évben megvalósíthatók. Az 
ezekhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat költségvetési rendeletében 
szükséges biztosítani. A javaslatok többsége további szakmai mérlegelést igényel, 
ezért azokról érdemi döntést csak megfelelő előkészítést követően lehet hozni. 
Előterjesztésünkben ez utóbbiakra is kitérünk annak érdekében, hogy elvi döntés 
szülessen az előkészítési munkák irányát illetően.  
 
 
Tekintettel arra, hogy a roma lakosság integrációjának elősegítése az egyik 
legfontosabb társadalompolitikai feladat napjainkban, ezért kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat gazdasági lehetőségeit mérlegelve 
támogassa az integrációs program kidolgozását. 

 
 
Budapest, 2010. február 10. 
 
 
 
 

Horváth Gyula 
          alpolgármester 
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Határozati javaslatok: 
 

1.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatja – kísérleti jelleggel - egyes oktatási-nevelési intézményekben pedagógiai 
asszisztensek foglalkoztatását a roma gyerekek integrációjának elősegítése céljából. 
Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg ennek megvalósítási feltételeit a 
közalkalmazotti létszámkeret növelése nélkül és javaslatát terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. május 31. 
 

Felelős:   Tóth Mihály 
     Polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Lombos Antal ágazatvezető 
          Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 

 

2.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
kerületi hátrányos helyzetű roma lakosság foglalkoztatásának elősegítése érdekében az 
önkormányzat oktatási-nevelési valamint az esélyegyenlőségi közfeladatainak 
ellátásba bevonja a Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú 
Egyesületet valamint a Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezetet és az 
Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervében, mint potenciális fogadó helyeket 
szerepelteti az említett szervezeteket. 

 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. december 31. 
 

Felelős:   Tóth Mihály 
     Polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Horváth Gyula alpolgármester 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 

 

3.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felkéri a Polgármestert, hogy szakértő bevonásával vizsgálja meg, hogy a csepeli roma 
lakosság kulturális és közösségi programjainak fejlesztése érdekében milyen 
intézkedések szükségesek a meglévő intézményrendszer keretein belül. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. május 31. 
 

Felelős:   Tóth Mihály 
     Polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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4.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
felkéri a polgármestert, hogy az „Esély a Megújulásért Szociális, Oktatási és 
Kulturális Közhasznú Egyesület” keretén belül működő Csepp Tanoda programjának 
elkészítésére az Egyesületet kérje fel és a programot terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. május 31. 
 

Felelős:   Tóth Mihály 
     Polgármester 
     Végrehajtásért felelős: S. Szabó Ferenc 

       protokoll és nemzetközi ügyek intézője 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 

 
5.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

egyetért azzal, hogy a roma lakosság sajátos problémáival kapcsolatos megértés és 
érzékenység fejlesztésére az önkormányzati intézmények közalkalmazott dolgozói 
számára antidiszkriminációs tréningek kerüljenek megszervezésre. Felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a tréningek előkészítéséről és megszervezéséről. 

 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. június 30. 
 

Felelős:   Tóth Mihály 
     Polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Horváth Gyula alpolgármester 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 

 
 
6.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

csepeli roma lakosság integrációjának fejlesztése érdekében végrehajtandó 
intézkedések pénzügyi fedezetére 30.000 eFt-ot biztosít az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésében. Felkéri a polgármestert, hogy a keretösszeg felhasználásra 
vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. május 31. 
 

Felelős:   Tóth Mihály 
     Polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Halmos Istvánné ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű támogató szavazat szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



 
 
 

1.sz. melléklet
 

M e l l é k l e t 
 
a „Javaslat a csepeli roma lakosság integrációjának elősegítésére” című előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
Lombos Antal ágazatvezető 
Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevételt nem teszek. 
 
Budapest, 2010. január 28. 
 
            
         Lombos Antal sk. 
          ágazatvezető 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
- Az ágazat – egyeztetve az intézményvezetői tanács tagjaival – támogatja, hogy bizonyos 
intézményekben az 1. számú határozati javaslat szerint támogatja asszisztensek 
foglalkoztatását, valamint az intézményi munkatársak részére antidiszkriminációs tréningek 
szervezését. 
 
 
Budapest, 2010. január 26. 
 

Vukovich Zoltán sk. 
         mb. ágazatvezető 
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