Jegyzőkönyv
Készült: 2007. október 16-án Tiszaörsön, a Megyei Területi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat kihelyezett ülésén.
Jelen vannak:

Rácz Tamás elnökhelyettes
Csóka János,
Oláh István,
Jónás Zoltán,
Kovács Józsefné képviselők.

Meghívottak:

Dr. Baranyi Imre megyei aljegyző,
Lukács Károly,
Budai Ernő,
Illés Rudolf,
Jónás István,
Bodonné Gyöngy Erika,
Dr. Horváthné Harcsás Enikő,
Kenyeres Józsefné,
Kiss Sándor.

Bejelentéssel távol vannak:

Lukács Mihály elnök
Farkas Gyula,
Banya László,
Illés Tibor képviselők.

Rácz Tamás: köszönti a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjait, és Dr. Baranyi
Imre megyei aljegyzőt. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Kisebbségi Önkormányzat
tagjai határozatképes számban -5 fő- jelen vannak. A munka törvényes feltételei biztosítottak,
az Önkormányzat ülését megnyitja.
A kihelyezett ülésen 6 napirendi pont tárgyalását terjeszti elő
1. Interpelláció
2. Két ülés között végzett munka
3. Nemzetközi kapcsolatok megállapodás elfogadása
4. Foglalkoztatás, önrész biztosításának elfogadása
5. Elnök tiszteletdíjának megállapítása
6. Egyebek (2008. 1. félévi Munkaterv)
- melyet a testület elfogad.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Jónás Zoltánt javasolja. 4 igen, és 1 tartózkodás ellenében
elfogadták.
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1. Napirendi pont:
Interpelláció
A napirendi ponthoz nincs hozzáfűzött észrevétel.
2. Napirendi pont
Két ülés között végzett munka
Rácz Tamás: az írásos anyagban mindenki olvashatja a tevékenységeket, megkérdezni, van-e
valakinek hozzáfűznivalója.
Jónás Zoltán: véleménye szerint egyértelmű az anyag.
Rácz Tamás: 5 igen szavazattal elfogadták.
3. Napirendi pont
Nemzetközi kapcsolatok megállapodás elfogadása
Rácz Tamás: az írásos anyagon kívül szóban elmondja, hogy létrejött egy testvérközösségi
kapcsolat a JNSZM – TCKÖ és a Romániai Nenokut Kulturális Társaság között, melynek
aláírására Debrecenben, 2007. október 11-én került sor. Kérdezi, van –e valakinek szóbeli
kiegészítése.
Csóka János: a megállapodás előkészítését ő és Lukács Mihály elnök szervezte. Szeptember
25-én, a Pénzügyi Bizottság ülésén 7 képviselő jelenlétében felvetődött a szerződés
aláírásának lehetősége, az időpontot szeptember 29-re tűzték ki, mely napon Koltón
megtörtént a szerződés megkötése. Ezt követő tárgyalások során megállapodtak, hogy
módosítják annyiban a szerződést, hogy helyette megállapodást kötnek, melynek aláírására
szeptember 29-én Debrecenben, ünnepélyes keretek közt került sor.
Rácz Tamás: megerősíti a megállapodás megkötését, véleménye szerint nagyon hasznos lesz
ez a jövőben, mert sok település ki tudja majd használni a megállapodás adta lehetőségeket.
Kifejezi örömét a testvérkapcsolat létrejötte miatt, egyrészt a hagyományok ápolásáért,
másrészt a nyelvhasználat miatt, ugyanis a magyarországi cigányság kb. 70%-a nem beszéli
nyelvét. Végül megkérdezi, van-e valakinek észrevétele.
A testület egyhangúlag elfogadta a megállapodást, és a következő határozatot hozta:
18/2007. (X.16.) számú TCKÖ határozat
A romániai „NENOKUT” Kulturális Társasággal kötött együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Szervezeti
és Működési Szabályzata 6. pontja (3) bekezdésének h., pontjában biztosított jogkörében
eljárva a romániai „NENOKUT” Kulturális Társasággal kötött együttműködési megállapodást
a melléklet szerint jóváhagyja.
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Erről
1. Lukács Mihály, elnök
2. „NENOKUT” Kulturális Társaság, Románia
értesültek.
4. Napirendi pont
Foglalkoztatás, önrész biztosításának elfogadása
Rácz Tamás: A TCKÖ 2007. szeptember 3-tól 2 fő, október 3-tól 4 fő közhasznú munkaerőt
alkalmaz főállásban, melyhez 10 % önrészt biztosítanak egy éven keresztül.
Van –e észrevétel, vélemény?
Csóka János: a Pénzügyi Bizottság ülésén 7 fő jelenlétében, és telefonos egyeztetés során
Oláh Istvánnal megbeszélték, hogy tudják biztosítani a 10% önrészt a foglalkoztatáshoz.
A testület egyhangúlag javasolja elfogadásra a határozatot:
19/2007. (X.16.) számú TCKÖ határozat
Közhasznú foglalkoztatás önrésze biztosításának jóváhagyásáról
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat az Észak –
Alföldi Regionális Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján 2007. szeptember 3tól 2 fő, 2007. október 3-tól további 4 fő kisebbségi önkormányzat által történő egy éves
foglalkoztatását jóváhagyja, a 10%-os önrész biztosítását -936.000 Ft-ot- a 2007. évi
költségvetés terhére biztosítja. A 936.000 Ft összetétele a 2007. évi költségvetésben tervezett
pályázati saját forrás 500.000 Ft, valamint a személyi juttatások és járulékok megtakarításából
származó 436.000 Ft. A 2008. évre áthúzódó kötelezettséget pénzmaradványként kell
biztosítani a 2007. évi költségvetésből.
Erről:
1. Lukács Mihály, elnök
2. közhasznú foglalkoztatásban érintettek
3. dr. Bozsó Péter főjegyző, Megyei Önkormányzati Hivatal
4. Jónás Zoltán PÜB. elnök
5. Hajdúné Gácsi Mária Pénzügyi irodavezető
értesültek.
5. Napirendi pont
Elnök tiszteletdíjának megállapítása
Rácz Tamás: Az elnök részére tiszteletdíj megállapítását veti fel október 16-tól december 30ig a 2007. évi költségvetés terhére. Megkérdezi, van –e valakinek észrevétele, véleménye.
Jónás Zoltán: a PÜB. részéről kifejezi, hogy támogatják a tiszteletdíj megállapítását.
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Rácz Tamás: kérdezi, ki ért egyet az előterjesztéssel.
A testület a tiszteletdíjat egyhangúlag jóváhagyja, az alábbi határozatot hozta:
20/2007. (X.16.) számú határozata:
Az önkormányzat elnöke tiszteletdíjának jóváhagyásáról
A Jász – Nagykun – Szolnok megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Lukács
Mihály elnök részére 2007. október 16-tól 2007. december 31-ig terjedő időszakra havi bruttó
70.000 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
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
értesültek.
6. Napirendi pont
Egyebek
Rácz Tamás: megkérdezi, van –e valakinek javaslata.
Csóka János: elmondja, hogy november 5-ig le kell adni a 2008. első félévi munkatervet,
javaslatokat kér, gondolják át a testület tagjai a lehetőségeket, felveti egy testvér-települési
látogatás lehetőségét.
Rácz Tamás: támogatja az ötletet, ő is kéri képviselőtársait a véleményezésre.
Jónás Zoltán: felhívja a PÜB. figyelmét arra, hogy november 5-ig a költségvetés – tervezetet
is el kell készíteni. Fontosnak tartja, hogy teremtsék meg a szakmai hátteret, és hogy erre
nagyon oda kell figyelni.
Rácz Tamás: kéri, hogy a PÜB. tegyen írásban tervezetet.
Kovács Józsefné: kifejezi az elnök tiszteletdíjával kapcsolatban, nagyon örül neki, hogy ez a
lehetőség felmerült, hiszen az elnök képviseli a CKÖ-t, és bízik abban, hogy a jövőben is
tudják majd ezt biztosítani a számára.
A foglalkoztatásnak is nagyon örül, sikeresnek véli.
Elmondja, hogy a november 5-i tervezethez ők is kapcsolódni kívánnak, mivel egy
szociológiai felmérés kidolgozás alatt van, és annak is lesz anyagi vonzata.
Lukács Károly: hiányolja a Kulturális Bizottság javaslatát, mivel kulturális célból köttetett
meg a Nenokut Kulturális Társasággal a kapcsolat.
Rácz Tamás: köszöni az észrevételt.

5
Csóka János: elmondja, hogy jogos a megállapítás. Annyiban kiegészíti a mondanivalóját, és
Lukács Károly hozzászólását, hogy a tiszaörsi képzési program, amit az Esélyek Házával
közösen szerveztek, a Sport –és Kulturális Bizottság által nyert pályázati pénzből valósul
meg.
Rácz Tamás: megköszöni a kiegészítést. Véleményezi, hogy az Egyebek témakört
túltárgyalták, kéri a szavazást.
A testület egyhangúlag elfogadta az Egyebek témakört.
Végül megköszöni a jelenlévőknek a megjelenést és a részvételt, az ülést bezárja.
Tiszaörs, 2007. október 16.
Kmf.

________________________________
Rácz Tamás
JNSZM – TCKÖ elnökhelyettes

________________________________
Jónás Zoltán
Jegyzőkönyv hitelesítő

