JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Budapest Józsefváros Roma Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
december 11. napján (hétfő) 10.000 órai kezdettel a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad u.
14. szám alatt található Józsefvárosi Roma Önkormányzat székhelyén megtartott 13. rendes
üléséről.
Levezető elnök:

Benga-Oláh Tibor elnök

Jelenlévő tagok:

mellékelt jelenléti ív szerint

Benga-Oláh Tibor
Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a jelenlévő 4 nemzetiségi
önkormányzati képviselő számára tekintettel a képviselő-testület határozatképes, valamint
jegyzőkönyv-hitelesítő személyének Kathy Horváth Lajos személyét javasolja, egyben
megkérdezi, hogy a jelölt elfogadja-e a jelölést.
Kathy Horváth Lajos
Elfogadja a jelölést.
Benga-Oláh Tibor
Szavazásra teszi fel Kathy Horváth Lajos jegyzőkönyv-hitelesítővé történő megválasztását.
A Képviselő-testület az alábbi javaslatról dönt:
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőnek Kathy Horváth Lajos nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg.
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 65/2017. (Xll.ll.) Határozata:
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőnek Kathy Horváth Lajos nemzetiségi önkormányzati képviselőt választja meg.
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen 0 nem szavazat 0 tartózkodás mellett
elfogadja a javaslatot.
Benga-Oláh Tibor
Tekintettel arra, hogy kérdés hozzászólás nincs szavazásra bocsájtja a napirendi pont
megtárgyalását

1. Közmeghallgatás

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 66/2017. (Xll.ll.) sz. Határozata:
A Józsefvárosi Roma Önkormányzat 13. rendes ülésének napirendi pontját az alábbiak
szerint fogadja el:
1. Közmeghallgatás
Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő' 4 igen 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal
elfogadja a javaslatot.
1. Napirendi pont
Közmeghallgatás
Benga-Oláh Tibor elnök: a Józsefvárosi Roma Önkormányzat a 2017. évet terveinek
megfelelően végezte. 2017. évre tervezett kulturális rendezvényeit a Józsefvárosi Roma
Önkormányzat hiánytalanul megtartotta. A rendezvényeink rendszeresen teltházzal és nagy
sikerrel történtek. 2017. június, július, augusztus hónapokban "Józsefváros Zene Város zene nyár" Roma zenei programot (tér zene) működtettünk hat helyszínen 20 fő zenésszel.
A Józsefvárosi Cigány Zenekar (60 fő) szakmai próbáit, fellépéseit, valamint programjainak
irányítását és koordinálását a Roma Önkormányzat végzi. A Józsefvárosi Cigány Zenekarnak
2018. február 28-ig meg van hosszabbítva a szerződése.
Együttműködési megállapodásunk van a FROKK Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális
Központtal, a Fővárosi Roma Önkormányzattal és Budapest VIII. kerületi
Rendőrkapitánysággal. A kerületi általános iskolákkal, óvodákkal és a kerületi cigány
szervezetekkel a Roma Önkormányzat szoros kapcsolatot tart.
Előzetes egyeztetések alapján melyet dr. Kocsis Máté polgármester úrral és dr. Sára
Botond alpolgármester úrral folytattunk le, a Józsefvárosi Roma Önkormányzatot
ugyanolyan támogatásban kívánják részesíteni 2018 évben mint ahogy ebben az évben is
megtörtént. Ezáltal a 2017. évben teljesített programjainkat a jövőben is megtudjuk
valósítani.
Hozzászólások:
Rácz Sándor:
Örömmel hallgatjuk Benga Oláh Tibor elnök úr beszámolóját, hogy a 2017. évben elvégezett
programokat a jövőben is meg tudja tartani a Roma Önkormányzat és hogy a Józsefvárosi
Cigány Zenekar valamint a tér zene és működni fog 2018 évben is.

Benga-Oláh Tibor elnök: Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt években elkezdett munkánkat
es programjainkat a jövőben is meg tudjuk valósítani.
Miután megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a jelenlévők munkáját és az
ülést 11 óra 00 perckor bezárja.

Budapest, 2017. december 11.
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KÖZMEGHALLGATÁST
Tart

Helyszín: Roma Önkormányzat székháza
Bp. VIII. ker. Vajdahunyad u. 14.

A Közmeghallgatáson az állampolgárok és helyi cigány
szervezetek képviselői javaslatokat, kérdéseket tehetnek fel.

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat nevében

Benga-Oláh Tibor elnök
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A BRFK VIII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG A KOZELCO
ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL AJÁNDÉKGYÜ3TÉST SZERVEZ
A KERÜLETBEN NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLŐ >
CSALÁDOKMECSECÍTÉSÉ^W
' >
Az ajándékgyűjtés célja, hogy az összegyűjtött ajándékokkal azon családok ünnepeit tegyük szebbé, ahol a
szülők a mindennapi ellátást is nehezen tudják biztosítani gyermekeik számára.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek
módja-és lehetősége van, a BRFK VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság Víg utca 36. szám alatti
kapitáiiysági épület földszintjén kihelyezett .
gyűjtőládában helyezze el adományait.
Az adományok játékok (használt, de jó állapotban lévő játékok is), meseköny vek, foglalkoztató mun:'
kafüzétek, íróészközök (színes' cehiza, toll, zsírkréta...),

színezők, kifestők, ajándéktárgyak (gyermekek; részére ^
színes bögrék, DVD lemezek.. .), ruhák (használt, de jó v
állapotban lévő, sérülésmentes) lehetnek.', °
Az adományok a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és " 5
Gyermekjóléti Központhoz kerülnek átszállításra 2017. f ,
decemberében, ahol gondoskodnak azok szétosztásáról, ¿i»
Az adománygyűjtéssel kapcsolatban érdeklődni Néiffles.;
Noémi r. főtörzsőrmesternél a 06-l-477-370Ó/48-17l"es *
melléken, vagy Tolnay Krisztina clr. főtörzszászlósnál
a 06-1/477-3700/48-152 melléken lehet.. ( i- ; ^ í &
Segítő szándékukat köszönöm!
Molnár Gábór r. alezredes sk:^.

várják olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnék,
hogy kerületünk tisztább és biztonságosabb legyen, és akik szeretnének tenni lakókörnyeze
tűkért. A büntetlen előélet feltétel!
s i É t E N T K E Z Í á S L E H E T : polgarorseg@jozsefvaros.hu, tel.: 323-2770 és a polgárőrség
telephelyén: Magdolna utca 33.. illetve Kaiser Józsefnél, a polgárőrség vezetőjénél.
A 3ÓZSEFVÁ&OS! POLGÁRÖ&SÉCBE

Nemzetiségi önkormányzati közmeghallgatások
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői
kérdéseket tehetnek fel, illetve közérdekű javaslatokat
tehetnek.

közérdekű

A Józsefvárosi Görög Önkormányzat

A Józsefvárosi Roma Önkormányzat

Időpont: december 8., 17.00 óra
Helyszín: Nemzetiségi Iroda, Vajdahunyad u. I/b.

Időpont: december 1 1 1 0 . 0 0
Helyszín: Nemzetiségi Iroda, Va jda hu nyad utcü Í4

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

