Jegyzőkönyv
Készült: 2007. november 28-án a JNSZM – TCKÖ közmeghallgatással egybekötött testületi
ülésén.
Jelen vannak:

Lukács Mihály elnök
Csóka János,
Oláh István,
Jónás Zoltán,
Illés Tibor,
Banya László,
Kovács Józsefné képviselők.

Bejelentés nélkül távol van: Rácz Tamás elnökhelyettes
Farkas Gyula képviselő
Meghívottak:

Hajdúné Gácsi Mária Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetője
Dr. Molnár Zoltán Közgyűlési iroda helyettes vezetője
Jónás István,
Kovács János,
Rácz Sándor Zagyvarékas CKÖ elnöke
Antalné Orosházi Judit,
Oláh Pál Jászárokszállás CKÖ elnöke
Kozák Ferenc Szolnok CKÖ elnöke.

Lukács Mihály: köszönti az egybegyűlteket, és külön köszönti Hajdúné Gácsi Máriát, a
Pénzügyi és Beruházási Iroda vezetőjét, és Dr. Molnár Zoltánt, a Megyei Önkormányzati
Hivatal részéről
Köszönti Szolnok városi kisebbségi önkormányzat vezetőjét, Kozák Ferencet, Oláh Pált, Rácz
Sándort, Kovács Józsefet, Jónás Istvánt, akik a közmeghallgatáson és a nyílt ülésen részt
vesznek, és természetesen köszönti a képviselőket is. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a Kisebbségi Önkormányzat tagjai határozatképes számban -7 fő- jelen vannak. A munka
törvényes feltételei biztosítottak, az Önkormányzat ülését megnyitja.
Az ülésen 6 napirendi pont tárgyalását terjeszti elő:
1. Mindenki karácsonya program előkészítése
2. 2008. évi költségvetési terv tervezet megvitatása
3. Foglalkoztatás, önrész biztosításának elfogadása
4. Beszámoló az éves munkáról
5. 2008. évi Munkaterv elfogadása
6. Közmeghallgatás
- melyet a testület egyhangúlag elfogad.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Oláh Istvánt és Kovács Józsefnét javasolja. 6 igen, és 1
tartózkodás ellenében elfogadták.

I.

Napirendi pont: Mindenki Karácsonya Program előkészítése

Lukács Mihály: szeretnénk megtartani a Mindenki Karácsonyát, amely az utolsó hónapban,
december 15-én kerülne megrendezésre. Már volt erről szó a PÜB ülésen és állásfoglalás
történt a megrendezésről. A helyszín Jánoshida, Kemencés Pizzéria, a rendezvény 12-kor
kezdődne és 17 óráig tartana. Az anyagi keretek szűkös lehetősége mellett 60.000 Ft-ot
javasol ennek megtartására, azt kérné, hogy a PÜB foglaljon állást ezügyben.
Jónás Zoltán: megköszöni a szót, tisztelettel köszönt mindenkit, elmondja, hogy a lehetőség
adott, megkaptuk a felkérést a rendezvény szervezésére, melynek időpontja 2007. december
15-e lenne jánoshidai megrendezéssel a Kemencés Pizzériában. Megnéztük a forrásunkat,
60.000 Ft-ot javasol a testületnek jóváhagyásra. Ebből szűkösen, de kellőképpen meg lehetne
szervezni a rendezvényt.
Lukács Mihály: kérdezi a testületet, hogy van-e kérdés, hozzá észrevétel, javaslat. Ha nincs,
kérdezi, hogy a testület elfogadja-e a rendezvény megszervezését és a pénzeszköz
megszavazását. Aki egyetért, kézfelnyújtással szavazzon!
Megállapítja, hogy egyhangúlag elfogadta mindenki a programot, megállapítja, hogy
rátérhetnek a következő napirendi pontra.
23 /2007. (XI. 28.) TCKÖ határozata
A Mindenki Karácsonya rendezvény megtartásáról
A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetért a Mindenki karácsonya rendezvény
megtartásával, amelynek a költségére 60.000 Ft-ot biztosít.
Erről:
1. Lukács Mihály, elnök
2. dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, Megyei Önkormányzati Hivatal
3. Jónás Zoltán PÜB. elnök
4. Hajdúné Gácsi Mária Pénzügyi irodavezető
értesül.
II.

2008. évi költségvetési terv tervezet megvitatása

Lukács Mihály: mindenki megkapta a Megyei Közgyűlés 2008. évi költségvetési tervezetét,
melyről a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak is állást kell foglalnia. Véleménye
szerint elfogadható a tervezet, mivelhogy ez egy előkészítő anyag, és 2008. január 15-ével
lesz a költségvetés benyújtva, ezzel egyidőben pedig a Kisebbségi Önkormányzat
költségvetési tervezete is. Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, véleménye ezzel
kapcsolatban.
Kovács Józsefné: szeretné megkérdezni a testületet, hogy a TCKÖ költségvetési koncepciója
miért nem szerepel még a Megyei Közgyűlésében.
Lukács Mihály: átadja a szót Hajdúné Gácsi Máriának, a Pénzügyi és Beruházási Osztály
vezetőjének.

Hajdúné Gácsi Mária: tisztelt testület, a központosított előirányzat szerint kapja minden
kisebbségi önkormányzat a várható támogatást, mely eddig nagyon egységes volt, évi 640.000
Ft, most viszont jelentős változás van, melyre a koncepcióban utalunk is, hogy megváltozik a
kisebbségi önkormányzatok finanszírozása. Konkrétan az 5-ös számú melléklete a
Költségvetési törvényjavaslatnak, ahol a települési és területi kisebbségi önkormányzatok
működésének támogatására, egy, az eddigiektől eltérően mindössze csak 3 sor szerepel, ami a
következőt tartalmazza: „Általános és feladat alapú támogatásra jogosultak a területi és
települési kisebbségi önkormányzatok, a támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának szabályait a kormány 2008. január 15-ig rendeletben
határozza meg.” Elmondja, hogy eddig általános támogatás volt, amit tudni lehetett, hogy
mennyi. Ez pedig most általános plusz feladat alapú lesz, amiből nem derül ki, hogy milyen
pénzeszköz várható a kisebbségi önkormányzatok részére. Éppen ezért építették be a
koncepcióba csak így. Az új változás január 15. előtt valószínű, hogy megjelenik a
Pénzügyminisztérium részéről, és akkor az alapján lehet alakítani a koncepción, és meghozni
a kisebbségi önkormányzatnak a határozatot, amit majd beépítenek a Megyei Önkormányzat
költségvetési rendeletébe 2008. februárjában. A kisebbségi önkormányzat két részben kapja
meg a 2008. évi pénzösszegét, egyrészt a központosított előirányzatból, másrész a Megyei
Önkormányzattól való támogatásból. Elmondja, hogy ez hosszú folyamat lesz, míg kialakul,
de az együttműködés folyamatos lesz.
Lukács Mihály: megköszöni Hajdúné Gácsi Máriának a tájékoztatást. Elmondja ezen kívül,
hogy többféle előirányzat van, és az össznemzetiségi támogatás valószínűleg a duplájára fog
nőni, mely 1,5 milliárd Ft lesz.
Hajdúné Gácsi Mária: hozzáfűzi, hogy ez a PM. honlapján megtalálható.
Lukács Mihály: megköszöni a kiegészítést, és hozzáteszi, hogy a támogatással kapcsolatban
többféle előirányzat van. Eddig a jogszabályban mind a Területi Kisebbségi
Önkormányzatnak, mind a Települési Kisebbségi Önkormányzatoknak 640.000 Ft-ot ítéltek
meg. Ez nagyon kevés összeg. Ezért nagyon fontos, hogy a településeken a polgármesterrel
sikerüljön jó viszonyt kialakítani az együttműködés érdekében.
Összegezve elmondja, hogy a Költségvetési tervezetet elfogadásra javasolja a testületnek.
Érdeklődik, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Ha nincs, kéri, hogy szavazzák meg a
Költségvetési koncepciót.
24/2007. (XI. 28.) TCKÖ határozata
a megyei Közgyűlés 2008. évi Költségvetési koncepciója elfogadásáról.
A TCKÖ megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetési koncepcióját és annak részeként jóváhagyja a Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzatra vonatkozó koncepciót.
Erről:
1. Lukács Mihály, elnök
2. dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, Megyei Önkormányzati Hivatal
3. Hajdúné Gácsi Mária Pénzügyi irodavezető
értesültek.

III.

Foglalkoztatás, önrész biztosításának elfogadása

Lukács Mihály: elmondja, hogy az Észak – Alföldi Regionális Munkaügyi Központtal való
sikeres egyeztetés után a TCKÖ újabb 3 fő foglalkoztatására kapott lehetőséget. A TCKÖ
2007. december 3-tól 2 fő, és január 2-től újabb 1 fő közhasznú munkaerőt szeretne
alkalmazni főállásban, melyhez 10 % önrészt biztosítanak egy éven keresztül. Ez az önrész
még a 2007. évi költségvetés pénzmaradványa terhére biztosítható.
Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy részletezze az előterjesztést.
Jónás Zoltán: köszöni a szót. A Megyei Munkaügyi Központtól újabb lehetőséget kaptunk 3
fő foglalkoztatására. A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta a pénzügyi lehetőségeket, s mivel
hatásosan gazdálkodott a TCKÖ, ezért javasolja a testületnek, hogy a 3 fő részére az önrészt
biztosítsák, mivel a fedezet megvan rá. A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek
elfogadásra. Kérdezi, hogy van –e észrevétel, vélemény?
Lukács Mihály: hozzáteszi, hogy a 3 fő önrészének biztosítását a 2007. évi költségvetés
terhére tudja biztosítani a TCKÖ. Kéri a testületet, hogy fogadja el az előterjesztést.
Hozzászólás, észrevétel van-e?
Banya László: Köszöni a szót. Örömét fejezi ki, hogy a TCKÖ immár 9 főt fog tudni
foglalkoztatni, és ehhez az önrészt biztosítja. Véleménye szerint 9 olyan ember jutott
munkához, akik nagy összefogással tudják képviselni az önkormányzatot. Megköszöni a
Munkaügyi Központnak a lehetőséget. Elmondja, hogy véleménye szerint, ha lesz rá
lehetőség, a tavasz folyamán újabb felvételt lehetne kezdeményezni a Munkaügyi Központ
segítségével.
Lukács Mihály: megköszöni Banya László hozzászólását. Szerinte is van esély újabb fők
foglalkoztatására a közeljövőben. Kéri, ha van hozzászólás, tegyék meg, ha nincs, a testület
tagjai kézfelnyújtással jelezzék véleményüket.
A testület egybehangzó igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat
25/2007. (XI.28.) számú határozata:
közhasznú foglalkoztatás önrésze biztosításának jóváhagyásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat az Észak-Alföldi
Regionális Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján 2007. december 3-tól 3 fő
kisebbségi önkormányzat által történő egy éves foglalkoztatását jóváhagyja, a 10 %-os önrész
biztosítását – 468.000.-Ft-ot – a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja. A 468.000.-Ft
forrása személyi juttatások és járulékok megtakarításából származó 468.000.-Ft. A 2008. évre
áthúzódó kötelezettséget pénzmaradványként kell biztosítani a 2007. évi költségvetésből.
Erről:
értesülnek.

1.) Lukács Mihály, elnök
2.) közhasznú foglalkoztatásban érintettek
3.) dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, Megyei Önkormányzati Hivatal

IV.

Beszámoló az éves munkáról

Lukács Mihály: A Jász Nagykun Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. március 4-i választását követően 12-én megtartotta alakuló ülését. Megválasztotta
elnökét Lukács Mihály személyében, elnökhelyettesét Rácz Tamás személyében, és 3 fős Pü.
Bizottságát. Elmondja, hogy ezen kívül még 5 bizottság tevékenykedik. Ezek:
- Területfejlesztési Bizottság
- Oktatási Bizottság
- Foglalkoztatási Bizottság
- Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Sport és Kulturális Bizottság
Megyei szintű fórum:
- 2007. július 27-én került megrendezésre.
Megállapodások megkötése a törvényes és hatékony működés érdekében:
1. 2007. július 5.: JNSZ Megyei Önkormányzattal
2. 2007. szeptember 17.: Észak Alföldi Regionális Munkaügyi Kp-tal
3. 2007. szeptember 29.: Nemzetközi kapcsolat kiépítése megtörtént a Nenokut
Kulturális Egyesülettel.
4. Regionális Közigazgatási Hivatallal a megállapodás előkészítés alatt.
Ülések:
1. Március 12.: alakuló ülés.
2. Április 17.: soros ülés
3. Május 4.: soros ülés
4. Július 5.: soros ülés
5. Október 16.: kihelyezett soros ülés Tiszaörsön.
Elvileg négy ülés van előirányzatban, de a 6-at ma tartjuk, melyet szükségesnek véltünk.
PÜB. ülések:
1. Július 5.
2. Július 17.
3. Augusztus 8.
4. Szeptember 25.
Ezeken kívül két programmal bővült a kör, a Megyei Közigazgatási Hivatallal közösen volt
két közéleti képzés:
1. November 17-én Jászberényben
2. November 21-én Kunhegyesen.
Végül a közhasznú foglalkoztatás alakulásáról számolt be. 2 fő szeptember -2től, 4 fő október
3-tól, 3 fő pedig december 3-tól.
26/2007. (XI. 28.) TCKÖ határozata
a 2007-es év munkájának beszámolójáról
A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a beszámolót elfogadja.
Erről:
5. Lukács Mihály, elnök
6. dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, Megyei Önkormányzati Hivatal

V.

2008. évi Munkaterv

Lukács Mihály: elmondja, hogy elkészült a 2008. évi Munkaterv, ebből szeretne néhány
szóban beszámolni. A munkatervet a 2007. évi alapján állították össze, azt kiegészítve.
1. sz. Melléklet csatolva.
Elmondja, hogy ez a Munkaterv az éppen aktuális dolgoktól függhet, változhat még.
Kéri, ha van valakinek hozzászólása, észrevétele, tegye meg.
Jónás Zoltán: szeretné megköszönni a testületnek és az elnök Úrnak ezt a háromnegyed évet.
Úgy gondolja, a szakmai stáb jól lett felépítve, a bizottságok jól lettek megszervezve, úgy
gondolja, Szolnok Megye minden Kisebbségi Önkormányzata megfelelően van képviselve.
Igaz, hogy a bizottságok munkáját még nem tudtuk kellőképpen igénybe venni, de ez
véleménye szerint annak is köszönhető, hogy a költségvetés nem tette eddig lehetővé, hogy
intenzívebben hívják, és igénybe vegyék a képviselőket. Bízik benne, hogy a 2008. évi
költségvetés ezt majd jobban lehetővé teszi. Szeretné még ezen kívül megköszönni a
testületnek, hogy jó odaállásuk volt az évben, és, hogy jól sikerült gazdálkodni is, örömét
fejezi ki, hogy sikerült pénzmaradványt tartalékolni, hogy 2008-ban foglalkoztatni tudjon az
önkormányzat. Továbbra is kéri, hogy a testület és az Elnök Úr ugyanolyan hozzáállással
legyen a következő időkben is. Végül megköszöni a szót.
Lukács Mihály: kérdezi, van-e még hozzászólás a munkatervvel kapcsolatban. Ha nincs, kéri
szavazásra a testületet.
Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal elfogadta a munkatervet.
27/2007. (XI. 28.) TCKÖ határozata
a 2008. évi Munkatervről
A TCKÖ a 2008. évi Munkatervet egyhangúlag elfogadja.
Erről:
7. Lukács Mihály, elnök
8. dr. Bozsó Péter megyei főjegyző, Megyei Önkormányzati Hivatal
értesülnek.
VI.

Közmeghallgatás:

Lukács Mihály: köszönti e jelen lévő Kisebbségi Önkormányzatok elnökeit, megkéri őket, ha
van valamilyen észrevételük, problémájuk van, tegyék fel.
Oláh Pál – Jászárokszállás: elmondja, hogy tárgyalt a helyi pénzügyi iroda vezetőjével, és
ők sem értették igazán, hogy milyen formában fog érkezni a támogatás 2008-ban az
önkormányzatok részére. Elmondja, hogy úgy alakították ki a 2008. évi koncepciót, hogy
belevették a helyi önkormányzatéba a Kisebbségi önkormányzatét is, nem tudja, helyesen
jártak-e el.
Hajdúné Gácsi Mária: helyesli a döntést, ugyanis a Megyei Önkormányzat is így tett.
Jónás Zoltán: csatlakozva az előtte szólóhoz ő is elmondja, hogy Tiszaörsön is ugyanígy
tettek, és az előző évi koncepcióra építették a következő évit, mivel nincs még rendezve, hogy

pontosan mennyi lesz a támogatott összeg. Az biztos, hogy feladat alapú lesz, cselekvési
tervet kell készíteni.
Lukács Mihály: elmondja, hogy az biztos még csak, hogy az összes kisebbségi
önkormányzatnak felemelték kb. 1,5 milliárd forintra a költségvetését.
Oláh Pál: felvetődött a testvérvárosi kapcsolatról egy megállapodás, és az iránt érdeklődik,
hogy ezt a lehetőséget hogy lehetne kiaknázni, kik is ők pontosan.
Csóka János: tájékoztatásul elmondja, hogy nem konkrétan testvérvárosról van szó, hanem
egy szervezetről, melynek neve: Nenokut Kulturális Egyesület, ami Koltón tevékenykedik.
Oláh Pál: kérdezi, hogy ez csak a romániai cigány kisebbséget képviseli-e.
Csóka János: elmondja, hogy nem csak cigány kisebbség van jelen az egyesületben, hanem a
magyar kisebbség is.
Oláh Pál: érdeklődik, ha kulturális kapcsolatról van szó, ezt pl. ő, mint kisebbségi
önkormányzat elnöke, hogyan tudná kihasználni.
Lukács Mihály: válaszában elmondja, hogy van lehetőség a kapcsolatfelvételre. A tervezett
együttműködésben szerepel a kölcsönös csereüdültetés a gyermekek számára.
Oláh Pál: következő kérdése a munkatervvel kapcsolatos. Érdeklődik, hogy milyen formában
tudna hozzájutni ehhez.
Lukács Mihály: a munkaterv fel lesz téve az internetre, a TCKÖ honlapján lesz megtalálható,
mihelyt 100%-osan készen lesz.
Oláh Pál: elmondja, hogy sajnos nem minden kisebbségi önkormányzatnak van internet –
hozzáférése, illetve rendes irodája, amit fenn tudna tartani abból a keretből, amit kapott az
államtól egy évre.
Lukács Mihály: válaszában elmondja, hogy van olyan kisebbségi önkormányzat, ahol a
képviselő úgy meg tudta oldani ezt a problémát a polgármesterrel, hogy a helyi önkormányzat
állja a díjak nagy részét. Nagyon fontos, hogy milyen kapcsolata van a kisebbségi
önkormányzat elnökének a polgármesterrel, jegyzővel, hisz ha jó, ezzel nincsenek problémák.
Azt is elmondja, hogy szerencsére egyre kevesebb efféle gonddal kerül szembe a megyében,
egy – két esetet kivéve, de ezt is meg kell oldani.
Rácz Sándor: elmondja, hogy náluk is az a probléma, hogy az önkormányzattól megkapták a
helyiség használatot, de a rezsit és minden egyéb költséget nekik kell állni. Ezzel a 640.000 Ft
nagyon kevés éves szinten, és sajnos nem jut másra belőle. Pl. itt van a Mikulás, és a helyi
településen élő roma gyerekeknek még egy kis ajándékot sem tudnak biztosítani sajnos.
Véleménye szerint több pénzt kellene biztosítani a kisebbségi önkormányzatok részére ahhoz,
hogy rendesen tudjanak működni.
Lukács Mihály: mégegyszer hangsúlyozza, hogy pont ezért fontos a jó kapcsolat a
településeken a kisebbség elnöke és a falu vezetősége közt. Szerencsére vannak jó példák,

ahol ezt meg tudták oldani ugyanannyi keretből, ott az önkormányzat állja a rezsit, a
kisebbségi önkormányzatnak csak nagyon kevés pénzt kell fordítania az efféle kiadásokra.
A területi önkormányzat abban tud segíteni, hogy képviseli a települési önkormányzatok
érdekeit, ha valamilyen probléma felvetődik az adott helyen, annak helyrehozásában tud részt
vállalni. Ilyen a kisebbségi önkormányzat irodáinak fenntartása is. Előző beszélgetések során
kiderült, hogy Zagyvarékason ezzel gondok vannak, jó is, hogy szólt Rácz Sándor erről, a
polgármesterrel már folynak a tárgyalások a probléma megoldásáért. Reméli, hogy sikerül is.
Kozák Ferenc: köszöni a szót. Elmondja, hogy a szolnoki kisebbségi önkormányzat tervezi
Szolnokon egy kulturális központ felállítását. A telket, területet már megkapták. A mezőtúri
téglagyár cserepet és a téglát hozzáadja. A H –Beton is hozzájárul az építkezéshez.
Kéri a segítséget, hogyha ezzel kapcsolatosan talál a TCKÖ valamilyen pályázati lehetőséget,
pl. kulturális programtervezetre, szóljon neki.
Lukács Mihály: ebben tud segíteni. Valószínűleg 2008. elején lesz pályázati lehetőség teleház
létesítésére. A pályázatírásban is felajánlja segítségét.
Oláh Pál: elmondja, hogy mielőtt megalakult a TCKÖ, ő is és társai is nagy bizakodással
várták, de úgy érzi nem történt mégsem változás, és hozzátette, hogy sajnos ő maga sem
tudott ténylegesen változtatni a cigányság helyzetén. Sokan panaszkodnak, kérdeznek, hogy
mivel tudná támogatni a kisebbségi önkormányzat őket, és sajnos sok jóval nem tudja őket
biztatni.
Lukács Mihály: válaszában elmondja, hogy tudja, hogy sajnos milyen nehéz körülmények
közt kell élni. Hozzáteszi, hogy olyan dolgokat nem ígért a TCKÖ, amit nem tud teljesíteni.
Sajnos a pénzeszközök sem engedik meg, hogy nagy változtatásokat vigyen végbe.
Kovács Józsefné: ajánlotta a jelenlévők figyelmébe Szentandrási István 50. évfordulója
alkalmával megjelent festménygyűjtemény – kötetét, mely 5.000 Ft-os áron megvásárolható.
A kötet a festőművész pályafutásán keresztül mutatja be képekben a cigány emberek
élethelyzetét. Egy nagyon értékes könyv, mely akár karácsonyra is nagyon szép ajándék lehet.
Lukács Mihály: megköszöni az bemutatást, és szintén figyelmébe ajánlja a jelenlévőknek.
Megkérdezi, van-e még valakinek hozzászólása ehhez, vagy más egyéb ügyben.
Ha nincs, megköszöni a jelenlévőknek a figyelmet, az aktív részvételt, és az ülést bezárja.

Kmf.

________________________
Lukács Mihály
TCKÖ elnök

_________________________
Oláh István
Jegyzőkönyv hitelesítő

______________________
Kovács Józsefné
Jegyzőkönyv hitelesítő

1. sz. melléklet
2008. évi munkaterv
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5/2007.
(IV. 17.) TCKÖ számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján munkáját éves munkaterv szerint végzi.
A kisebbségi önkormányzat alapvető feladata a kisebbség érdekeinek védelme és képviselete
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben megállapított
feladat –és hatáskör gyakorlásával.
1. ülés
2008. január
1. A Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkaterve jóváhagyása.
2. A Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének véleményezése, jóváhagyása.
3. Aktuális véleményezési feladatok.
Előadó: Lukács Mihály elnök
2. ülés
2008. március
1. Pályázati lehetőségek értékelése, megvitatása.
2. Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi cselekvési tervének véleményezése,
jóváhagyása.
3. A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: Lukács Mihály elnök
3. ülés
2008. szeptember
1. Jelentés a Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése I. féléves
teljesítéséről.
2. A „kulturális rendezvény” program szervezésének, támogatásának megtárgyalása.
3. Egyéb más kulturális javaslatok megtárgyalása.
Előadó: Lukács Mihály elnök
4. ülés
Közmeghallgatással egybekötve
2008. november
1. Beszámoló a „kulturális rendezvény” sikereiről, problémáiról, végrehajtási értékelés.
2. A Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
3. A Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése háromnegyedévi teljesítésének
véleményezése.
Beszámoló a Területi Kisebbségi Önkormányzat cselekvési tervének végrehajtásáról.
4. A Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi munkatervének jóváhagyása.

5. A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. évi költségvetési koncepciójának
véleményezése.
Előadó: Lukács Mihály elnök.
Az elnök minden ülésen beszámol:
1. Két ülés közt lezajlott eseményekről.
2. Azon döntésekről, intézkedésekről, amelyek
önkormányzatot érintik.
3. A testület által hozott határozatok végrehajtásáról.

a

területi

cigány

kisebbségi

Szervezési feladatok
1.) A testületi ülések előkészítése az elnök feladata.
- biztosítja az előterjesztések határidőre történő elkészítését, az előterjesztések
előkészítésének határideje a testületi ülést megelőző 10 nap.
- Az előterjesztések feleljenek meg a tartalmi és formai követelményeknek,
legyenek alkalmasak arra, hogy a képviselők dönthessenek.
- A témától függő szükséges egyeztetések végrehajtása.
2.) A demokratizmus érvényesítésének biztosítása:
- Az elnök az SZMSZ-nek megfelelően fogadóórát tart.
- A területi kisebbségi önkormányzat cigány kisebbségi önkormányzat megyei
nagygyűlés kereteiben tájékoztatja a cigány kisebbségi önkormányzatokat az
őket érintő ügyekről, a területi kisebbségi önkormányzat működéséről,
tevékenységéről, gazdálkodásáról.
3.) A területi kisebbségi önkormányzat
a.) kapcsolatot tart:
- Az Országos Cigány Önkormányzattal.
- Az Országos Cigány Önkormányzat Jász – Nagykun – Szolnok Megyei
irodájával.
- 40 Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
(a képviselők esetenkénti összehívása, érdekképviselet, képzés, jogszabályi
változásokról történő tájékoztatás, illetve egy alkalommal Megyei szintű fórum
megtartása polgármesterek, jegyzők, CKÖ képviselők közreműködésével.)
- A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közgyűléssel és annak bizottságaival.
- Észak – Alföldi Regionális, és JNSZ Megyei Közigazgatási Hivatallal
(Képzés, tájékoztatás a CKÖ-ket érintő jogszabály-változásokról.)
- Észak –Alföldi – Regionális Munkaügyi Központtal, és a JNSZ Megyei
Munkaügyi Központtal
(Az együttműködési megállapodás keretein belül képzés, átképzés)
- Roma civil szervezetekkel
- Nemzetközi kapcsolattartás keretén belül a Romániai Nenokut Kulturális
Társasággal
(Két alkalommal csereüdültetés, táboroztatás, Uniós források elérése, és
felhasználása)
- Kisebbségek napja megyei szintű megünneplése.
- 40 CKÖ folyamatos látogatása, üléseken való részvétel, eseti szakmai
tanácsadások megtartása.

b.) Kapcsolatfelvételt tervez:
- Gyámüggyel
- Rendőrkapitánysággal
- ÁNTSZ-szel
- Vízüggyel
- NEFAG-gal
- Katasztrófavédelemmel
- Oktatással.
Bizottságok:
1. Pénzügyi Bizottság.
Négy alkalommal, továbbá szükség szerint ülésezik. Megvitatja az előterjesztéseket,
javaslatokat tesz a testület felé.
2.
3.
4.
5.
6.

Területfejlesztési Bizottság
Oktatási Bizottság
Foglalkoztatási Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Sport és Kulturális Bizottság
Ezen bizottságok két alkalommal, illetve szükség szerint azon felül üléseznek, éves
munkatervet készítenek, mely alapján dolgoznak.

Záradék:
A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkatervét meg kell küldeni:
1.) A Jász – Nagykun – Szolnok megyei Főjegyzőnek
2.) A Közigazgatási Hivatalnak
3.) A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közgyűlés elnökének
4.) A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közgyűlés Kisebbségi ügyekkel foglalkozó
bizottságainak
5.) A Területi Kisebbségi önkormányzat tagjainak
6.) Az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat Jász – Nagykun – Szolnok Megyei
irodásának.
7.) CKÖ településeinek

