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A Kőbányai Roma Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2016. június 7-én (kedden) 15.00 órai kezdettel 
a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában 

(ll 05 Bp. X., Ihász utca 26. ) 

Napirendi pontok: 

rendkivüli testületi ülést tart, 
melyre ezúton meghívom. 

l. Beszámoló a Kőbányai Roma Önkormányzat 2015. évi 
pénzmaradványának felosztására (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

2. Beszámoló a roma hagyományok megőrzése céljából a 2016. június 3-án a 
Nemzetiségek és Civil Szerveztek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) 
megrendezett Roma Hagyományőrző Gyermeknapról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

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

Budapest, 2016. június 6. 



Készült: 

KŐBÁNYAI ROMA ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

JEGYZŐKÖNYV 

a Kőbányai Roma Önkormányzat 2016. június 7-én 15.00 órai kezdettel a 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp. X., Ihász u. 26.) 
földszint 6. szám alatti irodában megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ül é sén. 

Jelen vannak: 

Távol maradt: 

Gergely Károlyné 
Halász Dezső 
Didi László 
Galyas István 

elnök 
elnökhelyettes 
képviselő 

képviselő 

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. 

38/2016. (VI. 7.) 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: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

39/2016. (VI. 7.) Kőbányai Roma Önkormányzat KéJ!viselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványának 
felosztására ( szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

2. Beszámoló a :roma hagyományok megőrzése céljából a 2016. június 3-án a 
Nemzetiségek és Civil Sze:rveztek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) 
megrendezett Roma Hagyományőrző Gye:rmeknap:ról (szóbeli előterjesztés) 
Előadó: Gergely Károlyné elnök 

1. napirendi pont tá:rgya: Javaslat a Kőbányai Roma Önkormányzat 2015. évi 
pénzmaradványának felosztására (szóbeli előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Gazdasági és Pénzügyi 
Főosztály által megküldött kimutatás szerint a Kőbányai Örmény Önkormányzat 20 15. 
évi pénzmaradványa 163 094 Ft. Részletesen ismerteti a javaslatát a pénzmaradvány 
felosztására, majd kéri a képviselőket, hogy tegyék meg szavazataikat 

Didi László: A pénzmaradvány felosztásával egyetért és javasolja elfogadásra. 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

40/2016. (VI. 7.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a Kőbányai Roma 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 15/2016. (1. 10.) határozatát és a 
Kőbányai Roma Önkormányzat működési célú 2015. évi pénzmaradvány összegét 163 
094 Ft összeget az alábbiak szerint osztja fel. 

09813111 Előző évi műk. célú ktg. maradvány igénybevétele 

a 011140 kormányzati funkció: 
051231 Egyéb külső személyi jutt. teljesítése 
05213 EHO 
05217 Munkáltatót terhelő személyi j öv. adó 
05312192 Tisztítószer besz. 
05355191 Egyéb kül. dologi kiadások 

163 094 Ft 

20 OOO Ft 
6 OOO Ft 
4 OOO Ft 
12 OOO Ft 
ll 167Ft 
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Összesen: 

a 084020 kormányzati funkció kódon: 
051231 Egyéb külső személyi jutt. teljesitése 
05213 EHO 
05217 Munkáltatót terhelő személyijöv. adó 
05355191 Egyéb kül. dologi kiadások 
összesen: 

53 167 :Ft 

70 OOO Ft 
22 OOO Ft 
13 OOO Ft 
4 927 Ft 

109 927 Ft 

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

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a roma hagyományok megőrzése céljából a 
2016. június 3-án a Nemzetiségek és Civil Szerveztek Házában (1105 Bp., Ihász 
utca 26.) megrendezett Roma Hagyományőrző Gyermeknapról (szóbeli 
előterjesztés) 

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a roma hagyományok megőrzése 
céljából 2016. június 3-án megtartották a Roma Hagyományőrző Gyermeknapi 
rendezvényt, amelyen nagyon sok gyerek megjelent, és mindenki nagyon jól érezte 
magát. A gyermekeket ugrálóvárral, arcfestéssel, bohóccal és különböző kézműves 
foglalkozásokkal vártuk. "Ország - város" vetélkedőt is szerveztünk a résztvevőknek 
Volt rendőrautó, szimulátor a gyerekeknek és tűzoltó autó is, amelyre felülhettek a 
gyerekek. A gyermekeket és a szüleiket szendviccsel, üdítővel, süteménnyel és nagyon 
finom bográcsgulyással vendégeltük meg. Önkormányzatunk biztosította az arcfestő, a 
légvár, az ugrálóvár bérleti díját, a dekoráció költségeit és a tálaláshoz szüksége 
evőeszközök és poharak beszerzését. A dokumentálás érdekében a rendezvényről 
fényképek is készültek. Köszöni a képviselők segítségét a rendezvényen. Kéri a 
képviselők véleményét, majd a szavazatok megtételét 

Didi László: Örömmel segítettet, egyetért az elnökjavaslatávaL 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

4112016. (VI. 7.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete Gergely Károly elnök asszony 
beszámolóját a roma hagyományok megőrzése céljából 2016. június 3-án a 
Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) megtartott Roma 
Hagyományőrző Gyermeknapi rendezvényről elfogadja. 
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Elnök: Megállapítja, hogy további javaslat vagy észrevétel a képviselők részéről nem 
érkezett, megköszöni a jelenlévők részvételét és a testületi ülést 15.30 órakor bezárja. 
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.... ...1f-~·t:Cl . .Jldf.J.b~ ............... . -a ~Inok 

K.m.f. 

...... :J/J/irf!z..ai.: ..... ............ . 
Jegyzőkönyv-hitelesítő 



JELEN ÉTI ÍV 

a Kőbányai Roma Önkormányzat 

2016. június 7-én 15.00 órai kezdettel 

megtartott rendkívüli testületi ölésén 

/ , r 

1.1 Gergely Károlyné: L~ g r:g.dr .. l U""'J.,1:~ 
2.1 Halász Dezső: ~/!J. .. ~ ................. . 

rí) JÍ ~' \ ~'t-· -,a:_p* /,•',"/ 
3.1 Didi László: ...... . 1 

••••• • -••••• '.. • • r.. ......... . 
4./ Galyas István: ................................... . 

Meghívottak: 

r , • , ~A • . \ --------dr. Eder Gabor Jogasz: ................. Y..\J... ........ ~············· ....•...... 
·fh) \ 1 

Jógáné Szabados Henrietta referens: ... f·~-0:!~ .................... .. 


