
ELŐTERJESZTÉS 
Tájékoztató a roma referensi tevékenységről 

 
 

1. előterjesztés száma: 191/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2. melléklet – tájékoztató 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testület 366/2016. (12.21.) határozatában elfogadta a 
Képviselő-testület 2017. évi munkatervét, amely tartalmazza a Roma referens Bicske 
településre vonatkozó 2016. évi beszámolóját.  
A határozat alapján, megkeresésünkre a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal 
vezetője Szabó Gábor megküldte tájékoztatását a hivatal roma referensi tevékenységéről. 
 
Kérem a tájékoztatás elfogadását! 
 
 
Bicske, 2017. június 19. 
 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



1. melléklet az 191/2017. számú előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: Tájékoztató a roma referensi tevékenységről 
 
 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei 
Járási Hivatal vezetője által készített „Tájékoztatás a hivatal roma referensi tevékenységéről” 
szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
Határidő:  2017. június 28. 
Felelős:  polgármester 



 
 

 
Fejér Megyei Kormányhivatal 

Bicskei Járási Hivatal 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal  

2060 Bicske, Kossuth tér 14. 
Telefonszám: 22/566-302 

E-mail: hivatal.bicske@fejer.gov.hu 
 

 
 
Bicskei Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervében a képviselő-
testület döntött a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal 2016. évi roma 
referensi tevékenységéről szóló tájékoztatása. 
 

Tájékoztatás a hivatal roma referensi tevékenységéről  

I. Az Országos Roma Önkormányzat, valamint a fővárosi és a megyei kormányhivatalok 
együttműködése eredményeképpen a Bicskei Járásban 2013. augusztus hónapban roma 
származású állampolgár kezdte meg a referensi munkát a járási hivatalban. 

 
A roma referens feladata elsősorban a közvetítői kapcsolat az államigazgatás és a roma 
állampolgárok között, a közigazgatási intézményekkel való kapcsolattartás és az 
államigazgatási ügyekben történő eljárásokban történő segítségnyújtás. 
 
A Bicskei járás területén a referensi feladatokat 2014. március 1. napjától Sándor Alíz 
Mária látja el, aki a Bicskei Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán 
munkaszerződéssel dolgozik. Segít a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyekben. 
 
A járási hivatal feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben gyakran keresik családtámogatási, 
munkanélküli-, szociális és egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban az állampolgárok, 
munkatársunk tájékoztatja őket az ügymenetről, segít kitölteni az ügyintézéshez szükséges 
nyomtatványokat. Munkája során részt vett környezettanulmányok elkészítésében és 
tárgyalásokon is.  

- Időskorúak járadéka 
- Közgyógyellátás 
- Ápolási díj 
- Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
- Taj kártya 
- Anyasági támogatás 
- Családi pótlék 
- Gyermeknevelési támogatás 
- Gyermekgondozási segély 
- Fogyatékossági támogatás 
- munkába való elhelyezkedés elősegítése (önéletrajz megírása, álláskeresés) 

 
2016. évben nyilvántartásunk alapján 66 fő roma származású ügyfél kereste fel 
hivatalunkat. 
 
 
 
 
 



  

 

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal  
2060 Bicske, Kossuth tér 14. 

Telefonszám: 22/566-300 
E-mail: hivatal.bicske@fejer.gov.hu 

Ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakult: 

Szerda: 13:00 - 16:00-ig 

Péntek: 10:00 - 12:00-ig 

 
Ügyfélfogadási időn kívül is bizalommal fordulhatnak hozzá a 06 (30) 979-0302 
telefonszámon. 
 
Csabdi, Mány, Tabajd, Felcsút, Óbarok Etyek, Alcsútdoboz, Szár, Vértesacsa 
településeken a Bicskei Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya szociális 
feladatairól nyújtott tájékoztatást az alább felsorolt ügytípusokban: 

- Gyermekgondozási segély 
- Fogyatékossági támogatás 
- munkába való elhelyezkedés elősegítése (önéletrajz megírása, álláskeresés) 

 
II. A Járási Hivatal feladat-és hatáskörébe nem tartozó ügyekben is megvalósultak az 

szolgáltatás nyújtása: 
- tüzelési támogatás 
- általános és középiskolai gyerekeknél ösztöndíj intézése 
- családi problémák 
- pályázatok 
- közmunka program, gyermeknevelés, életvezetés, 
- nyomtatványok kitöltése, felmerülő problémák esetén) 
- adó ügyekben való tájékoztatás 

 
III. Külső kapcsolattartás: Jó kapcsolatot tart fenn a Bicskei Polgármesteri Hivatal Hatósági 

Irodájával, és Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központtal. 

 

IV. Bicske Városában 2013. óta működik a Bicskei Tanoda, amelynek elsődleges célja 
többek között a roma gyerekek társadalmi felzárkóztatása különös tekintettel az oktatásra 
és a foglalkoztatásra, pályázatok megvalósítására és a kulturális rendezvények 
megszervezésére. Roma referens heti rendszerességgel rész vett a Tanoda foglalkozásain, 
kirándulásain, táborozásain. A tanulni vágyó gyermekek örömmel fogadják és az ott 
dolgozó pedagógusokkal nagyon jó kapcsolatot ápol. A tanoda hétfőtől péntekig várja a 
gyermekeket 15.00 – 18.00 óráig, ahol a tanulás mellett számos lehetőséget, fejlesztő 
foglalkozást kínál az ide járó gyermekeknek a tartalmas, aktív szabadidő eltöltésére. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017.03.15. napjától Sándor Aliz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei 
Kirendeltség roma mentoraként dolgozik. 
A romák ügyeiben továbbra segítséget nyújt, elérhetősége biztosított. A Bicskei Járási 
Hivatalban a kijelölt kapcsolattartó személy Pintér Krisztina Hatósági és Gyámügyi Osztály 
ügysegédi ügyintézője. A két munkatárs között a kapcsolatfelvétel megtörtént.  
 



  

 

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal  
2060 Bicske, Kossuth tér 14. 

Telefonszám: 22/566-300 
E-mail: hivatal.bicske@fejer.gov.hu 

Célunk továbbra is az, hogy a feladatellátásunk során továbbra is megvalósuljon az állam által 
a roma közösségnek teremtett lehetőségek közvetítése, kommunikációja, a sikeresebb 
ügyintézés segítése és a közigazgatási intézményekkel való kapcsolattartás. 

 

Bicske, 2017. június 10.  

 

 

 

 

        Szabó Gábor s.k. 
          hivatalvezető  
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