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Tisztelt Közgyűlés! 

A Belügyminisztérium Roma Kapcsolatokért Felelős Kormánybiztosa, Sztojka Attila 
kormánybiztos úr megkereséssel fordult a megyei önkormányzatok felé az önkormányzatok 
és a kormánybiztos munkáját támogató 1 fő roma nemzetiségi koordinátor foglalkoztatását 
segítő támogatás nyújtása ügyében. 

Az 1548/2021. (VIII.4.) Korm. határozat alapján a kormánybiztosnak lehetősége nyílt olyan 
egyedi támogatási kérelmeket támogatni, amelyek illeszkednek illetve elősegítik a roma 
kapcsolatokért felelős kormánybiztos kijelölt feladatainak megvalósítását. Ezek körében 
prioritást élvez egyes modellprogramok támogatása, melynek célja a roma közösségek 
fejlesztése, a kulturális értékek és javak megőrzése, az aktív, közéleti és érdekvédelmi 
szerepvállalás iránti érdeklődő tehetséges fiatal generáció felkészítése, a tehetséges fiatalok 
felkutatása és támogatása, a romák társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának elősegítése. 

Ezen tevékenység megyei szintű koordinálását végző 1 fő megyei roma nemzetiségi 
koordinátor határozott időtartamra – előreláthatólag 2022. december 31-ig – szóló 
foglalkoztatására és a foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások (bérköltség és járulékai, 
telefonhasználat stb) igénylésére és támogatására nyílik lehetőség a felhívás alapján.  

A fenti célt támogatandónak tartom és javaslom a felhívásban foglalt tartalommal és feltételek 
mellett 1 fő megyei roma nemzetiségi koordinátor foglalkoztatásával kapcsolatos egyedi 
támogatási kérelem benyújtását. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat megyei roma nemzetiségi koordinátor 
foglalkoztatásával összefüggésben egyedi támogatási kérelem benyújtására „ c. előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta: 

1. A közgyűlés megismerte a Belügyminisztérium Roma Kapcsolatokért Felelős 
Kormánybiztosa megkeresését megyei roma nemzetiségi koordinátorok foglalkoztatásának 
támogatásával összefüggésben és a kezdeményezéssel egyetért. 

2.  A közgyűlés az 1. pontban foglaltakkal összefüggésben felhatalmazza elnökét egyedi 
támogatási kérelem benyújtására, 1 fő megyei roma nemzetiségi koordinátor határozott 
időtartamra – előreláthatólag 2022. december 31-ig – szóló foglalkoztatására, a 
foglalkoztatással kapcsolatos költségek (bérköltség és járulékai, telefon használat, egyebek) 
igénylésére vonatkozóan. 

3. A közgyűlés – a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére - felhatalmazza elnökét a 
támogatási szerződés aláírására, valamint a megvalósítással, foglalkoztatással kapcsolatos 
egyéb szükséges intézkedések megtételére a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 

Felelős: Dr. Molnár Krisztián 
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