
MEGHÍVÓ 

A Kőbányai Roma Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2016. január 19-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 

(ll 05 Bp. X., Ihász utca 26. ) 

N apirendi pontok: 

testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

l. Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. évi egyéb kamatbevételek 
bevételei felosztására ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

2. A nemzeti vagy etnikai nemzetiség nyelvén folyó első óvodai beiratkozási 
évre nevelési és első iskolai évfolyamra oktatási igény felmérése (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 

Esetleges távolmaradását kérem, a Polgármesteri Hivatal 431-87 48-as telefonszámán 
jelezni szíveskedjék. 

Budapest, 2016.január 18. 



Készült: 

KŐBÁNYAI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. január 19-én 16.00 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: Gergely Károlyné 
Halász Dezső 
Didi László 
Galyas István 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő 

képviselő Távol maradt: 

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

Gergely Károlyné, a Kőbányai Roma Önkormányzat elnöke üdvözli a megjelenteket és 
a rendkívüli 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. 

112016. (1. 19.) 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. 

Elnök: Ismerteti a napirendi pontokat, majd kéri a szavazatok megtételét 
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Elnök: Ismerteti az eredeti napirendi pontokat, megkérdezte, hogy egyetértenek-e a 
napirendi pontokkal, majd kéri a szavazatok megtételét 

Elnök: Javasolja, hogy vegyék fel napirendre az alábbi napirendi pontokat: 
3. Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére az M.C.F. Budapest 

Fővárosi Civil Szervezettel (1063 Budapest, Sziv utca 69., fszt. 1.) (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 
4. Beszámoló a kulturális hagyományok őrzése céljából 2015. november 25-én 

a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások 
emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási ünnepségről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 
5. Beszámoló a kulturális hagyományok őrzése céljából 2015. december 7-én, 

17.00 órakor megrendezett Mikulás ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

6. Beszámoló a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából és a Nemzetiségek Napja alkalmából 2015. december 12-én 
megrendezett nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi ünnepségéről 
( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

7. Tájékoztató a "Fogjuk meg egymás kezét" roma zenei és tánc programról 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

Elnök: Megkérdezte, hogy ki ért egyet a napirendek felvételével? Kéri a szavazatok 
megtételét 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

2/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

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

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

3/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
l. Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2015. évi kamatbevételek 

bevételei, valamint egyéb míiködési bevételek előirányzatainak módosítására 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 



3 

2. A nemzeti, vagy etnikai nemzetiség nyelvén folyó első óvodai beiratkozási 
évre nevelési és első iskolai évfolyamra oktatási igény felmérése (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 
3. Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére az M.C.F. Budapest 

Fővárosi Civil Szervezettel (1063 Budapest, Szív utca 69., fszt. 1.) (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 
4. Beszámoló a kolturális hagyományok őrzése céljából 2015. november 25-én 

a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások 
emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási ünnepségről (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 
5. Beszámoló a kolturális hagyományok őrzése céljából 2015. december 7-én, 

17.00 órakor megrendezett Mikulás ünnepségről (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

6. Beszámoló a kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából és a Nemzetiségek Napja alkalmából 2015. december 12-én 
megrendezett nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi ünnepségéről 
(szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

7. Tájékoztató a "Fogjuk meg egymás kezét" roma zenei programról (szóbeli 
előterjesztés) 

Előadó: Gergely Károlyné elnök 

l. napirendi pont tárgya: Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2015. évi 
kamatbevételek bevételei, valamint egyéb működési bevételek előirányzatainak 
módosítására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a 0940819 egyéb kamatbevételek 
bevételei főkönyvre ll Ft, valamint az egyéb különféle működési bevételek (09411199) 
97 4 Ft érkezett, amely összeggel a kiadási előirányzat emelése szükséges. Ez után 
ismerteti a módosítási javaslatot és kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, 
egyetértés esetén tegyék meg szavazataikat 

Didi László: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

4/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

~: Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Kőbányai Roma 
Onkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 19/2015. (III. 9.) határozatát a 011140 
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kormányzati funkciókódon és a 2015. évi egyéb kamatbevétel bevételeit (0940819) ll 
Ft-ot, valamint az egyéb különféle működési bevételek (09411199) 974 Ft-ot az alábbi 
főkönyvre helyezi: 
0535512 Díjak, egyéb befiz. kiad. + 985 Ft 

2. Ezen határozatot 2015. december 31-től kell alkalmazni. A Képviselő-testület felkéri az 
elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

2. napirendi pont tárgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetiség nyelvén folyó első 
óvodai beiratkozási évre nevelési és első iskolai évfolyamra oktatási igény 
felmérése (szóbeli előterjesztés) 

Jógáné Szabados Henrietta: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdése alapján a magyar 
nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a 
települési önkormányzat, az állami intézményfenntartó központ évente köteles felmémi 
az érintett első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók 
körében az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi 
önkormányzat bevonásávaL 

Elnök: Köszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy kőbányai szülők részéről nem érkezett 
ilyen igény, ezért javasolja, hogy ne igényeljék az első óvodai beiratkozási évre a 
nemzetiségi nyelven folyó nevelést. A Kőbányai Roma Önkormányzat továbbra sem 
tart igényt a kerületben roma anyanyelven folyó nevelésre az első óvodai beiratkozási 
évre. Kéri a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

5/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/20 l 7. tanévben nem tart igényt roma anyanyelven folyó nevelésre az első óvodai 
beiratkozási évre. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtétel ére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 
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Elnök: Továbbá elmondja, hogy kőbányai szülők részéről nem érkezett ilyen igény, 
ezért javasolja, hogy ne igényeljék az első iskolai évfolyamra a nemzetiségi nyelven 
folyó oktatást. A Kőbányai Roma Önkormányzat továbbra sem tart igényt a kerületben 
roma anyanyelven folyó oktatásra az első iskolai évfolyamra beiratkozók esetében. 

Didi László: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

6/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/2017. tanévben nem tart igényt roma anyanyelven folyó oktatásra az első iskolai 
évfolyamra beiratkozók esetében. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapest X. Tankerülete (1102 Budapest, Kőrösi 
Csoma sétány 8.) igazgatóját írásban tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

3. napirendi pont tárgya: Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére az 
M.C.F. Budapest Fővárosi Civil Sze:rvezettel (1063 Budapest, Szív utca 69., fszt. 1.) 
( szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy tárgyalásokat folytatott az M.C.F. Budapest 
Fővárosi Civil Szervezettel (1063 Budapest, Szív utca 69., fszt. 1.) elnökével Daróczi 
Lászlóval. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadják el az Együttműködési 
megállapodást. Az együttműködés területei kiterjednek pályázatok közös elkészítésére, 
szociális tevékenységre, családsegítésre, nevelés és oktatásra, Roma nap megszervezésére, 
Mikulás ünnepség megrendezésére, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
érdekképviseletére és nyári táboroztatásra. Az Együttműködési megállapodás megkötése 
költségvetési forrást nem igényel. Kéri a szavazatok megtételét 

Didi László: Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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7/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete az M.C.F. Budapest Fővárosi 
Civil Szervezettel (l 0 63 Budapest, Szív utca 69., fszt. l.) kötendő Együttműködési 
megállapodást elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt az Együttműködési megállapodás aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
elnök 

4. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális hagyományok őrzése céljából 
2015. november 25-én a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási ünnepségről 
(szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Beszámol arról, hogy 2015. november 25-én 11.00 órakor a Kőbányai 
Onkormányzatot és a Kőbányai Nemzetiségi Önkormányzatokat képviselő 
személyekkel közösen a ll 02 Budapest, X. Állomás utca 2. számú épület falánál a 
Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emlékére 
emléktábla koszorúzási ünnepségen részt vett. A koszorúzáson részt vett Kovács 
Róbert polgármester, Radványi Gábor és Weeber Tibor alpolgármester urak. Kéri a 
beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Részt vett a megemlékezésen. Egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

8/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök beszámolóját 
a 2015. november 25-én 11.00 órakor a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok 
és kényszermunkások emlékére megrendezett emléktábla koszorúzási ünnepségéről a 
1102 Budapest, Állomás utca 2. szám alatti emléktáblánál elfogadja. 

5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális hagyományok őrzése céljából 
2015. december 7-én, 17.00 órakor megrendezett Mikulás ünnepségről (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja képviselőket arról, hogy 2015. december 7-én 17.00 órakor a 
roma hagyományok őrzése céljából Mikulás ünnepséget szerveztünk a 
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Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.), ahol 
felléptek a J anikovszky Éva Általános Iskola tanuló i karácsonyi műsorral, valamint a 
Zrínyi Miklós Gimnázium növedékei, akik gyönyörű dalokkal lenyűgözték el a 
közönséget. A műsor végén a hátrányos helyzetű gyerekek részére a Mikulás bácsitól 
ajándékcsomagokat, gyümölcsöt és üdítőt is kaptak. Mindenkinek jutott csomag. A 
Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat felajánlott 100 darab, Kovács Róbert, 
Kőbánya polgármestere l 00 db és a roma önkormányzatunk 200 db csomagot 
biztosított. A rendezvényt megnyitotta Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere. A 
rendezvényen részt vett Radványi Gábor alpolgármester úr, valamint Dobrai Zsuzsanna 
a Polgármesteri Kabinet vezető titkára és J ógáné Szabados Henrietta nemzetiségi 
referens, akinek az elnöknő külön megköszönte a munkáját. Köszöntőt mondott Gergely 
Károlyné a Kőbányai Roma Önkormányzat elnöke, aki kifejezte örömét annak, hogy 
olyan sok számban jelentek meg a gyerekek a szüleikkel együtt. Elmondta, hogy ebből 
a sikeresnek mondható rendezvényből hagyományt szeretnének teremteni és idén is 
megszervezni. A helyszűke miatt lehet, hogy célszerűbb lenne a KÖSZI színházterme. 
A gyerekek a Mikulásnak énekeltek, verseket szavaltak Önkormányzatunk biztosította 
a fellépő előadóknak az ajándékutalványokat, amelyek után a járulékokat is 
Önkormányzatunk kifizette, továbbá a terem dekorációját és a 
rendezvényszervezésének költségeit. A dokumentálás érdekében a Mikulás ünnepségről 
fényképfelvételek készültek, valamint tudósított a kerületi média és a Kőbányai 
Önkormányzat honlapja. Kéri a beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Örömmel vett részt a rendezvényen. Rengeteg gyerek és család jött el, 
megtelelt a Nemzetiségek és Civil Szerveztek Háza alagsori nagyterme. A Mikulásnak 
és csomagoknak a gyerekek nagyon örültek. Egyetért az elnök beszámolójával és 
köszöni mindenkinek a munkát. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

9/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök beszámolóját 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.), a roma 
hagyományok őrzése céljából 2015. december 7-én, 17.00 órakor kulturális műsorral 
egybekötve megszervezett Mikulás ünnepségről elfogadja. 

6. napirendi pont tárgya: Beszámoló a kulturális örökségének ápolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása céljából és a Nemzetiségek Napja alkalmából 2015. 
december 12-én megrendezett nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi 
ünnepségéről (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 2015. december 12-én a 
Nemzetiségek Napja alkalmából a Kőbányai Roma Önkormányzat a nemzetiségek 
hagyományőrző karácsonyi rendezvényén a kulturális műsort adott a Kőrösi Csoma 
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Sándor Kőbányai Kulturális Központ l. számú termében. A kulturális műsorban 
közreműködött a Lashe Shave Együttes. Az együttes olyan zenészekből alakult, akik a 
Temipe, a Kalyi Jag, Etnorom együtteseket erősítettek. Zenei repertoárjukban főként 
szabolcsi oláh cigány zenéket játszottak, de megtalálhatóak voltak roma dallamok 
Európa más területeiről is. Önkormányzatunk biztosított a rendezvényszervezését és a 
Közös Esély Egyesület előadóművészeti tevékenységének költségét. A rendezvényt 
követően pohárköszöntőre és állófogadásra került sor a meghívott kedves vendégek 
részére. A dokumentálás érdekében a rendezvényről fényképek is készültek. Kéri a 
beszámoló elfogadását, majd a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Véleménye szerint egy magas színvonalas produkciókat láthattak, 
gratulál a szervezéshez és fellépő művészeknek egyaránt. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

10/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károlyné elnök 
beszámolóját a kolturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása 
céljából és a Nemzetiségek Napja alkalmából 2015. december 12-én, 15.00 órakor a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft (1105 Budapest, Szent László 
tér 7-14.) l. számú termében megszervezett nemzetiségek hagyományőrző karácsonyi 
ünnepségéről elfogadja. 

7. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a "Fogjuk meg egymás kezét" roma zenei és 
tánc programról (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Nemzetiségek Napján 2015. december 
12-én nagy sikerrel fellépett a Lashe Shave Együttes, akitől érkezett egy megkeresés 
egy zenei roma program tárgyában. Szereinének a Wesley János Általános Iskolában 
beindítani a roma zenei és tánc programot. Amennyiben a Képviselő-testület egyetért a 
zenei roma programmal, abban az esetben felveszi a kapcsolatot a Wesley János 
Általános Iskola igazgatónőjével és a Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Bp., 
Salgótarjáni utca 47.) vezetőjével a roma zenei és tánc programmal kapcsolatban és 
majd tájékoztatja a képviselőket a tárgyalások eredményéről. Kéri a képviselők 
véleményét, majd a szavazatok megtételét 

Halász Dezső: Egyetért az elnök javaslatával. Valóban először folytasson egyeztető 
tárgyalásokat az elnök, s utána tájékoztassa a képviselőket az eredményről. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 
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11/2016. (1. 19.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Gergely Károlyné 
elnököt, hogy folytasson tárgyalásokat a Wesley János Általános Iskola igazgatójával és 
a Kőbányai Gyöngyike Óvoda vezetőjével a roma zenei és tánc programmal 
kapcsolatban. 

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

~~&r~ 
·····'················································ 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 



Együttműködési megállapodás 

Amely létrejött egyrészről 
M. C.F. Budapest Fővárosi Civil Szervezete 
Székhely: 1063 Budapest, Szív u. 69. Fsz. l. 
Levelezési cím: 2768 Újszilvás, Dobó I. u. 51. 
Működése kiterjed a főváros területére. 
Elnök: Daróczi László, 
Tel.: 06-20/258-5237 

másrészről - -- - - - ------ -
Budapest X. ker. Cigány Kisebbségi Önkormányzat (Kőbányai Roma Önkormányzat) 
Székhely: ll 02 Budapest, !hísz u. 26. 
Elnök: Gergely Károlyné 
Tel: 06-1/431-87 48 

06-30/393-3852 
együttesen Felek, 

I. Megállapodás tárgya: 
A M. C.F. Budapest Fővárosi Civil Szervezete és a Kőbányai Roma Önkormányzat 
megállapodnak abban, hogy a következő célok és tevékenységi körökben együttműködnek: 

l. Közös pályázatok benyújtása, 
2. Szociális tevé~enységek, családsegítés, 
3. Nevelés, oktatás, nyelvoktatás (lovári nyelvoktatás), 
4. Kulturális tevékenység: 

Roma nap évenkénti megrendezése, 
Mikulás ünnepség évenkénti me~rendezése, 

5. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekképviselete, 

6. Nyári nyaraltatás (Balatonra). 

II. A megállapodás időtartama: 
l. Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik. 

III. Együttműködés módja: 

- ------·----

l. Bármely felmerül t kérdés során a felek előnyben részesítik a személyes konzultációt. 

IV. Záró rendelkezések: 
l. Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni, a 
megállapodást érintő minden lényeges körülményről egymást tájékoztatni. 



2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan Felek vonatkozó 
jogszabályok alapjánjárnak el, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv szabályaira. 
3. A Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, olvasás után írják alá. 
4. Jelen megállapodás két, egymással szó szerint megegyező példányban készült. 

oma Önkormányzat 
elnök 

Gergely Károlyné 



JELENLÉTI ÍV 

a Kőbányai Roma Önkormányzat 

2016. január 19-én 16.00 órai kezdettel 

megtartott testületi ülésén 

1.1 Gergely Károlyné: . g~ .t:!\~ .. \ 4.':'.'P. \; 

2.1 Halász Dezső: .~.1-r::J?:f?. .................. . 
3.1 Didi László: .. ~d.t ... aa.~ ................ . 
4./ Galyas István: ................................... . 

Meghívottak: 
t;$ -

dr. Éder Gábor jogász: ................... V~·.V.~\7:'~~ 
~( i ( 

Jógáné Szabados Henrietta referens: ... . p:.~q~····················· 


