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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2010. februári ülésén tárgyalta a „Javaslat a csepeli roma lakosság 
integrációjának elősegítésére” című előterjesztést. A Képviselő-testület 30.000 eFt-ot 
biztosított a csepeli roma lakosság életkörülményeinek fejlesztése érdekében végrehajtandó 
intézkedések pénzügyi fedezetére és felkérte a Polgármestert, hogy a keretösszeg 
felhasználására vonatkozó javaslatát 2010. május 31-ig terjessze a Képviselő-testület elé. 
A Képviselő-testület februári ülésén több határozatot fogadott el az intézkedési program 
megvalósításának irányaira vonatkozóan. 

A 103/2010.(II.23.) Kt. sz. határozatában a Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy 
roma gyermekek integrációjának elősegítése céljából egyes oktatási-nevelési 
intézményekben „kísérleti jelleggel” asszisztensek foglakoztatására kerüljön sor a 
közalkalmazotti létszámkeret növelése nélkül. 
A 104/2010 (II.23.) Kt számú határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
kerületi hátrányos helyzetű roma lakosság foglakkoztatásának elősegítése érdekében 
az önkormányzat közfoglalkoztatási tervében szerepelteti az Esély a megújulásért 
Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesületet, valamint a Kisebbségi 
Információs és Érdekvédelmi Szervezetet, mint potenciális fogadóhelyeket. 
A 105/2010. (II.23.) Kt. sz. határozatban a Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, 
hogy a csepeli roma lakosság kulturális és közösségi programjainak fejlesztése 
érdekében indokolt intézkedésekre készítessen javaslatot. 
A 106/2010. (II. 23.) Kt. sz. határozatban a Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, 
hogy az Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület 
keretén belül működő Csepp Tanoda programjának előkészítésére az Egyesületet kérje 
fel. 

Jelen előterjesztés a fent említett határozatok figyelembe vételével, a Roma Munkacsoport 
javaslatait figyelembe véve készült. Az alábbi programelemek költség számítását az 1. sz. 
melléklet tartalmazza. 
 

1.) Közfoglalkoztatás bővítése 
a.) Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási feladatait a Budapest Esély Nonprofit 
Kft. közreműködésével valósítja meg. A Budapest Esély Nonprofit Kft. a Munkaügyi 
Központtal és a CSEVAK Zrt-vel. együttműködve 5 fő cigány származású 
munkavállaló közhasznú foglakoztatását és 15 fő közcélú foglalkoztatását biztosítja 7 
hónapos időtartamra. A Képviselő-testület az ehhez szükséges önrészt és egyéb 
költségeket 5.100 eFt erejéig biztosítja. 
b.) A roma munkavállalók foglalkoztatásra történő felkészítésére, illetve a romák 
számára indított közfoglalkoztatási program megvalósítására a Budapest Esély 
Nonprofit Kft. 3 fő mentort alkalmaz 7 hónapos időtartamra, a tevékenységükhöz 
szükséges helyiséget számukra a CSEVAK Zrt. biztosítja. A mentorok bérköltségnek 
fedezésére az önkormányzat 2.700 eFt-ot biztosít a roma integrációs program 
megvalósítására a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel megkötendő szerződés keretében.  
c.) A roma lakosság foglalkoztatásnak elősegítésére a Képviselő-testület 7 hónapos 
közhasznú foglalkoztatás önrész összegének átvállalásával támogatást nyújt az 
alábbi roma szervezeteknek ahhoz, hogy a Munkaügyi Központtal együttműködve, 
saját szervezeti kereteiken belül – Budapest Esély Nonprofit Kft szakmai és 
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adminisztratív közreműködésével - a foglalkoztatást biztosítsanak az alábbiak 
szerint: 

- Egyenlő Bánásmód Egyesület: közhasznú foglalkoztatásban résztvevők 
száma: 3 fő, támogatásként biztosított önrész költségének mértéke 500 eFt 
erejéig 

- Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet: közhasznú 
foglalkoztatásban résztvevők száma: 4 fő, támogatásként biztosított önrész 
mértéke 650 eFt erejéig 

- Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület: 
közhasznú foglalkoztatásban résztvevők száma: 3 fő, támogatásként 
biztosított önrész mértéke 500 eFt erejéig 

2.) A roma gyermekek integrációját segítő asszisztensek foglalkoztatása 
A roma gyermekek integrációját segítő asszisztensek foglalkoztatására kerülhet sor 
kísérleti jelleggel a 2010/2011 oktatási évben, - a Budapest Esély Nonprofit Kft. 
közreműködésével - az alábbi intézményekben: 

Karácsony Sándor Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc utcai telephelye – 1 fő 
Móra Ferenc Általános Iskola – 1 fő 
Lajtha László Általános Iskola – 1 fő 

Az asszisztensek foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket – beleértve a 
felkészítéssel kapcsolatos szakmai tréning költségeit is – 8.500 eFt erejéig – a 
Képviselő-testület a roma integrációs program megvalósítására a Budapest Esély 
Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés keretében biztosítja. 

3.) A roma integrációs program szakmai irányítása 
A Budapest Esély Nonprofit Kft. a csepeli roma integrációs program megvalósításával 
kapcsolatos irányítási feladatokban való közreműködésre két roma származású 
szakembert alkalmaz 12 hónapra, az ehhez szükséges fedezetet az Önkormányzat a 
Budapest Esély Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés keretében biztosítja 6.050 eFt 
erejéig.  

4.) Roma közösségi programok szervezése 
A csepeli roma lakosság kulturális és közösségi programjainak támogatása céljából a 
2010/2011. évi idényre az önkormányzat 2.000 eFt előirányzatot biztosít a Csepeli 
Művelődési Központ részére. 
 

5.) Roma gyermekek nyári táboroztatása 
Csepeli roma gyerekek táborozásához a Képviselő-testület 3.000 eFt-ot biztosít a 
Roma Szövetség Közhasznú Egyesület számára. 
 

6.) Pótvizsgára való felkészítés hátrányos helyzetű gyermekek számára 
A hátrányos helyzetű, különös tekintettel a roma származású gyermekek pótvizsgára 
való felkészítésének való támogatására a Képviselő-testület 1.000 eFt támogatást 
biztosít az Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület 
tevékenységéhez. 
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A fenti feladatokkal összefüggő szerződéseket – a Képviselő-testület felhatalmazása alapján - 
a Polgármester köti meg. A támogatási összegek csak a Képviselő-testület által jóváhagyott 
célokra fordíthatók, azok felhasználásáról az érintetteknek el kell számolni. 
 
 
Budapest, 2010. május 13. 
 
 
 
 

Horváth Gyula 
          alpolgármester 
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Határozati javaslatok: 
 

1.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Romaintegrációs Program megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokat a 
Budapest Esély Nonprofit Kft. közreműködésével kívánja végrehajtani. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a program megvalósítására a Képviselő-testület határozatainak 
figyelembe vételével gondoskodjék a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel kötendő 
szerződés elkészítéséről és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. május 30.. 
 

Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Horváth Gyula alpolgármester 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
 
 
2.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Csepeli Romaintegrációs Program keretében a Budapest Esély Nonprofit Kft., a 
Munkaügyi Központ és a CSEVAK Zrt közreműködésével 20 fő cigány származású 
személy  közfoglakoztatását hét hónap időtartamra biztosítja. Az ehhez szükséges 
önrészt 5.100 eFt erejéig a Képviselő-testület biztosítja, a program megvalósítására a 
Budapest Esély Nonprofit Kft-vel megkötendő szerződés szerint. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2011. február 28. 
 

Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Horváth Gyula alpolgármester 
    Szenteczky János vezérigazgató 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
 

3.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
roma munkavállalók foglalkoztatásra történő felkészítésére, illetve a romák számára 
indított közfoglalkoztatási programok megvalósításához szükségesnek tartja, hogy a 
Budapest Esély Nonprofit Kft. hét hónapos időtartamra 3 fő mentort alkalmazzon, az 
ehhez szükséges fedezetet a Budapest Esély Nonprofit Kft számára a program 
megvalósítására irányuló szerződés szerint 2.700 eFt erejéig biztosítja. A mentorok 
működéshez szükséges helyiséget a CSEVAK Zrt. biztosítja.  
Határidő: elfogadásra: azonnal 
        végrehajtásra:  2011. február 28. 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 

 
     Végrehajtásért felelős:  Horváth Gyula alpolgármester 

Szenteczky János vezérigazgató 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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4.)  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Egyenlő Bánásmód Egyesület keretében történő közhasznú foglalkoztatási 
feladathoz hét hónap időtartamra 3 státusz működtetetéséhez az önrész költségéhez 
támogatást biztosít 500 eFt erejéig. Az Önkormányzat a közhasznú foglalkoztatás 
lebonyolításához szükséges szakmai és adminisztratív támogatást az egyesület 
számára a Budapest Esély Nonprofit Kft. közreműködésével biztosítja. Felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjék a támogatási szerződés elkészítéséről és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2011. február 28.. 
 

Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Horváth Gyula alpolgármester 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 

5.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet keretében történő közhasznú 
foglalkoztatási feladathoz hét hónap időtartamra 4 státusz működtetetéséhez az önrész 
költségéhez támogatást biztosít 650 eFt erejéig. Az Önkormányzat a közhasznú 
foglalkoztatás lebonyolításához szükséges szakmai és adminisztratív támogatást a 
szervezet számára a Budapest Esély Nonprofit Kft. közreműködésével biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a támogatási szerződés elkészítéséről és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2011. február 28.. 
 

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 az 
Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület 
keretében történő közhasznú foglalkoztatási feladathoz hét hónap időtartamra 3 státusz 
működtetetéséhez az önrész költségéhez támogatást biztosít 500 eFt erejéig. Az 
Önkormányzat a közhasznú foglalkoztatás lebonyolításához szükséges szakmai és 
adminisztratív támogatást a szervezet számára a Budapest Esély Nonprofit Kft. 
közreműködésével biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a 
támogatási szerződés elkészítéséről és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2011. február 28.. 
 

Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Horváth Gyula alpolgármester 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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7.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
kísérleti jelleggel a 2010/2011 oktatási évben roma gyermekek integrációját segítő 
asszisztensek foglalkoztatására kerül sor, - a Budapest Esély Nonprofit Kft. 
közreműködésével - az alábbi intézményekben: 

Karácsony Sándor Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc utcai telephelye – 1 fő 
Móra Ferenc Általános Iskola – 1 fő 
Lajtha László Általános Iskola – 1 fő 

Az asszisztensek foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket – beleértve a 
felkészítéssel kapcsolatos szakmai tréning költségeit is – 8.500 eFt erejéig – a 
Képviselő-testület az integrációs program megvalósítására a Budapest Esély 
Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés keretében biztosítja. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2011. június 30. 
 

Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Horváth Gyula alpolgármester 
          Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 

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

Budapest Esély Nonprofit Kft. a közreműködésével megvalósításra kerülő csepeli 
romaintegrációs program irányításához kapcsolódó feladatokra két roma származású 
szakembert alkalmazzon 12 hónapra, az önkormányzat az ehhez szükséges fedezetet 
az Önkormányzat a Budapest Esély Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés keretében 
biztosítja 6.050 eFt erejéig. 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2011. június 30. 
 

Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Horváth Gyula alpolgármester  
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 

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

csepeli roma lakosság kulturális és közösségi programjainak támogatása céljából a 
2010/2011. évi idényre az Önkormányzat 2000 eFt előirányzatot biztosít a Csepeli 
Művelődési Központ részére. 

 

Határidő: elfogadásra:  azonnal 
       végrehajtásra:   2010. június 30. 
 

Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető 
    Halmos Istvánné ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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10.) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
csepeli roma gyerekek táborozásához a Képviselő-testület 3000 eFt-ot biztosít a Roma 
Szövetség Közhasznú Egyesület számára. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék 
a támogatási szerződés elkészítéséről és egyben felhatalmazza annak aláírására. 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. augusztus 31. 
 

Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
     Végrehajtásért felelős: Horváth Gyula alpolgármester 
 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 

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

hátrányos helyzetű, különös tekintettel a roma származású gyermekek pótvizsgára 
való felkészítésének való támogatására a Képviselő-testület 1000 eFt támogatást 
biztosít az Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület 
tevékenységéhez. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a támogatási szerződés 
elkészítéséről és egyben felhatalmazza annak aláírására. 

 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2010. szeptember 1. 
 

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

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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1. sz. melléklet 

Budapest Esély által felügyelt alprogramok 

Alprogram fő össz. ktg. 
(eFt) 

MPA tám.    
(eFt) 

önrész igény  
(eFt) 

önkorm. 
kompenzáció 

1. a) 1. Kommunális  közhasznú 5 3 332 2 614 808 810

1. a) 2. Kommunális  közcélú 15 8 954 8 146 718 720
1. a) 3. Igazgatás   3 570 0 3 570 3 570

5 100

1. b) Közfogl. mentor 3 2 687 2 687 2 700
2. Roma ped. Assz. program 3 8 500 0 8 500 8 500

3. Romaügyi referens + program 
szervezés 2 6 045 0 6 045 6 050

 Összesen: 28 33 088 10 760 22 328 22 350

Csepeli Művelődési Központ 

Alprogram fő össz. ktg. 
(eFt) 

MPA tám.    
(eFt) 

önrész igény  
(eFt) 

önkorm. 
kompenzáció 

4. Roma Közösségi Program   2 000 0 2 000 2 000

Egyenlő Bánásmód Egyesület 

Alprogram fő össz. ktg. 
(eFt) 

MPA tám.    
(eFt) 

önrész igény  
(eFt) 

önkorm. 
kompenzáció 

1. c) 1. Roma referens (közhasznú) 3 2 387 1 910 477 500

Kisebbségi Információs és Érdekvédelmi Szervezet 

  Alprogram fő össz. ktg. 
(eFt) 

MPA tám.    
(eFt) 

önrész igény  
(eFt) 

önkorm. 
kompenzáció 

1. c) 2. Roma referens (közhasznú) 4 3 183 2 546 637 650

Esély a megújulásért Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület 

Alprogram fő össz. ktg. 
(eFt) 

MPA tám.    
(eFt) 

önrész igény  
(eFt) 

önkorm. 
kompenzáció 

1. c) 1. Roma referens (közhasznú) 3 2 387 1 910 477 500

6. Pótvizsgára felkészítés   1 000   1 000 1 000

 Összesen: 3 3 387 1 910 1 477 1 500

Roma Szövetség Közhasznú Egyesület Egyesület 

Alprogram fő össz. ktg. 
(eFt) 

MPA tám.    
(eFt) 

önrész igény  
(eFt) 

önkorm. 
kompenzáció 

5. Nyári táboroztatás   3 000 0 3 000 3 000

ÖSSZESEN 

Alprogram fő össz. ktg. 
(eFt) 

MPA tám.    
(eFt) 

önrész igény  
(eFt) 

önkorm. 
kompenzáció 

  6 alprogram 38 47 045 17 125 29 920 30 000
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