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Kiskunhalas Város Polgármesterének      
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére  

 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi beszámolójának 

elfogadása 
tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet 43. §-a rendelkezik Kiskunhalas Város Önkormányzata és a 
települési nemzetiségi önkormányzat kapcsolattartásának szabályairól. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 14. napján tartott 
ülésén döntött a Képviselő-testület 2018. évi munkaterve tárgyában. 
 
A fentiekben nevesített munkaterv alapján a Képviselő-testület a 2018. április 26-i ülésen dönt 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: CNÖ) 2017. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A CNÖ előző évben végzett hatékony munkájáról és elért eredményeit is felsorakoztató 
részletes, szakmai beszámolóját Szűcs Csaba elnök készítette el. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és annak 
elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal. 
 
 
Határidő: 2018. május 15. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 
A határozatról értesül: Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző 

Szűcs Csaba CNÖ elnök 
 
    
Kiskunhalas, 2018. április 17.    

 
 
 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 



3 

 

 

Melléklet a …/2018. Képviselő-testületi határozathoz 

 

BESZÁMOLÓ  

KISKUNHALAS VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: CNÖ) a 2017. 
évben is igyekezett a lehetőségeihez mérten segíteni a helyi közösségnek, valamint az év 
elején összeállított munkaprogramot teljes egészében megvalósítani. 

A CNÖ irodában - az előző évekhez hasonlóan - 2017. évben is mindennapos ügyintézés 
zajlott. A CNÖ rendszeresen foglalkozott a cigány lakosság hivatalos ügyeivel, továbbá 
segített eljárni a közigazgatási, egészségügyi, oktatási és egyéb hivatalos szerveknél, 
intézményeknél.  

Az internet nagy segítséget nyújt a napi munkánkhoz az ügyek intézésében: MÁK, NAV, 
NYUFIG, OEP, pénzintézetek, Kormányhivatal stb. Az internetről töltjük le a 
nyomtatványokat, nyomtatvány mintákat. Folyamatosan figyeljük a közép- és felsőoktatásban 
tanuló fiatalok pályázati lehetőségeit. Figyelemmel kísérjük a munkánkhoz szükséges, de 
folyamatosan változó rendelkezéseket, jogszabályokat.  

A CNÖ 1 fő adminisztratív munkatárssal rendelkezik, aki ügyfelekkel foglalkozik, emellett 
pedig a CNÖ adminisztrációját is ellátja. Önkormányzatunkat nem csak cigány, hanem 
magyar ügyfelek is látogatják rendszeresen. 

Az alábbi ügyekben fordultak hozzánk az elmúlt év során az ügyfelek, amit a CNÖ a legjobb 
tudása alapján próbált megoldani számukra. Az ügyek intézésének egy része egyszerű, mivel 
kitöltjük a nyomtatványokat, csatoljuk a kért igazolásokat, és az ügyfél elmegy az illetékes 
hivatalba igényelni az ellátását, intézni az ügyét. Vannak azonban esetek, amikor az ügyfél 
ugyanabban az ügyben többször visszajön, mivel kérelmet, kifogást, fellebbezést nyújtunk be 
az illetékes szervhez és ez esetenként hosszabb ügyintézést, levelezést igényel. Ebben az 
esetben az ügyfél ugyanabban az ügyben többször keresi fel irodánkat. 

Szinte mindenre kiterjedő segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek. Az ügyek számából 
ítélve a CNÖ munkájával meg vannak elégedve, mert nagyon sok a visszatérő ügyfél. Az 
eredményes ügyintézés érdekében jó kapcsolatot alakítottunk ki nemcsak a helyi, hanem a 
megyei és országos intézményekkel, hatóságokkal. Egy-egy ügyben ők is kérnek segítséget 
tőlünk. Az esetek többségében mindenhonnan pozitív visszajelzést kapunk. 

Szorosan együttműködünk a munkánk során a Kiskunhalasi Járási Hivatallal, a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatallal, Kiskunhalasi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével, 
Kiskunhalasi Rendőrkapitánysággal, Kiskunhalasi Járásbírósággal, Katolikus Egyházzal, 
valamennyi oktatási intézménnyel, Kiskunhalasi Művelődési Központtal, valamint a Halasi 
Városgazda Zrt-vel, de a többi halasi intézménnyel is szoros kapcsolatot alakítottunk ki.  
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Önkormányzatunk a cigányságot érintő minden probléma megoldásában mindig is készen állt, 
és a jövőben is így tesz amennyiben bármely intézménytől kapunk megkeresést.  

Az ügyfélszolgálati munka statisztikájában nincsenek benne azon ügyfelek ügyei, amelyeket 
az elnök, alelnök vagy a képviselők végeznek területen, vagy hétvégén, esetleg rendőrségi 
értesítésre éjszaka /pl. cigányok lakta településrészeken/. 

A CNÖ másik feladata az működéssel kapcsolatos teendők ellátása, amely évről évre nagyobb 
feladat. 2017-ben 9 testületi ülést és 1 közmeghallgatást tartottunk, amelyekről jegyzőkönyv 
készült kettő példányban. Minden évben megtervezzük a költségvetést, valamint az előző évi 
munkáról szóló beszámolót. A gazdálkodási feladatokat és az előző évi zárszámadást a 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya végzi.  

 

Az ügyfeleknek az alábbi területeken nyújtottunk segítséget 2017. évben 

 

 

MEGNEVEZÉS 

 

 

ALKALOM 

  

Közüzemi díjakkal kapcsolatos ügyintézés 

 

1. 

 

Vízszámla tartozás:     

 

13 

 

2. 

 

Áramszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 

 

45 

 

3. 

 

Gázszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 

 

25 

 

4. 

 

Óraállás lejelentése interneten:           

 

382 

 

5. 

 

Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 

 

 63 

 

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

 

6. 

 

Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 

 

27 
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Pénzintézeti ügyintézés 

 

7. 

Felmondott hitelek visszaállítása, új szerződések, részletfizetési kérelmek, 
folyószámlák nyitása – felmondása:                    

 

21 

 

8. 

 

Nemzeti Eszközkezelő felé történő ügyintézés: 

 

8 

 

Egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyintézés 

 

9. 

 

Időpontok kérése vizsgálatokra:                      

 

74 

 

10. 

 

Egyéb gyógykezeléssel kapcsolatos ügyintézés: 

 

22 

 

Kiskunhalasi Járásbíróság, Végrehajtó Iroda 

 

11. 

 

Bírósági ügyek:                        

 

8 

 

12. 

 

Végrehajtással kapcsolatos ügyek:  

 

6 

  

Rendőrkapitányság 

 

13. 

Szabálysértésekkel, közigazgatási bírságokkal kapcsolatos ügyintézés, kifogások, 
fellebbezések írása:                        

 

56 

 

Foglalkoztatással kapcsolatos segítség nyújtása 

 

14. 

Munkaügyi Kirendeltségnél ügyintézés, munkahely kereséssel kapcsolatos 
ügyintézés:  

 

11 

 

Gyámhivatali ügyintézés 

 

15. 

 

Gondokoltak részére elszámolás:                       

 

2 
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16. 

 

Egyéb:  

 

2 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

 

17. 

 

Egyszeri gyógyszersegély igénylése:  

 

28 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 

18. 

 

Vagyonátruházási illeték csökkentésére, részletfizetésre irányuló kérelem: 

 

4 

 

19. 

 

NAV bírságok csökkentésére, részletfizetésre irányuló kérelem:                              

 

5 

 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál és Nyugdíjfolyósítási  

 Igazgatóságnál kezdeményezett ügyek 

 

20. 

 

Özvegyi nyugdíj:            

 

8 

 

21. 

 

Árvaellátás:    

 

3 

 

22. 

 

Folyósítással kapcsolatos változások bejelentése: 

 

12 

 

23. 

 

Méltányosságból történő megállapítás valamilyen ellátásra: 

 

9 

 

24. 

 

Méltányossági nyugdíjemelés:         

 

6 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

25. 

Családtámogatási ellátások igénylése, (Családi pótlék, Gyes, Gyet, Gyed) 
módosítása:                               

 

24 
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26. 

 

Hatósági bizonyítványok igénylése:  

 

76 

 

27. 

 

Fogyatékossági támogatás igénylése:  

 

2 

 

 

28. 

 

Kiskunhalasi Járási Hivatalnál és a Polgármesteri Hivatalnál igényelt ellátások: 

      

 

114 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évben a következő 
tevékenységek, szervezésében vett részt 

 

2017. évben a CNÖ tanulmányi támogatásra pályázatot írt ki. A CNÖ minden évben 
támogatja elsősorban a felsőfokú oktatási intézményben tanuló cigány származású 
tanulókat/hallgatókat, valamint a középiskolai diákok és kiváló sportteljesítményt nyújtó 
fiatalokat. A CNÖ 2017. évben tanulmányi támogatást nyújtott 35 főnek, összesen 1551 e Ft 
értékben a cigány fiatalok részére. A támogatásban részesülők között volt felsőfokú és 
középfokú oktatási intézmény hallgatója és tanulója egyaránt.  

 

Valamint két intézmény is részesült pénzbeli támogatásban:  

A Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolába járó hátrányos helyzetű cigány családok 
nem tudják gyermekeik számára biztosítani a szükséges iskolai torna és egyéb felszereléseket. 
Ezek a gyermekek nagyon nehéz körülmények között élnek és rossz anyagi helyzetük miatt 
problémát jelent a szükséges felszerelések megvásárlása. A CNÖ 40 e Ft támogatást 
biztosított az iskola részére. 

A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola 2017. december 18-án Nemzetiségi Napot 
tartott. E témanap program megrendezéséhez anyagi hozzájárulás 17.000,- Ft volt szükséges. 
Az összeg tartalmazta a roma szakköri program megvalósításához eszköz- és 
anyagszükségleteket is. 

A program része:  

o Kunhegyesi Ferenc képei alapján gyermekrajzok készítése, 
o Kunhegyesi Ferenc és az iskola tanulói által késztett rajzok, festmények közös 

kiállítása, 
o Kunhegyesi Ferenc roma festő meghívása a Nemzetiségi napra,  
o Rajzos-beszélgetős szakköri délután Kunhegyesi Ferenc vezetésével.  
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A roma szakkörre járó hátrányos helyzetű cigány családok nem tudják gyermekeik számára 
biztosítani a szükséges eszközöket és egyéb felszereléseket. Ezek a gyermekek nagyon nehéz 
körülmények között élnek, és rossz anyagi helyzetük miatt problémát jelent a szükséges 
eszközök- és anyagszükségletek megvásárlása.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan az általános iskolai, középiskolai és főiskolai-egyetemi nappali 
/levelező tagozatos szociálisan rászoruló tanulók részére a 2017/2018-as tanév kezdete előtt 
beiskolázási támogatást nyújtott a CNÖ. A támogatás mértéke változó, átlagosan 3-5 ezer 
forint tanulónként. Általános és középiskolában a tanszerek igényének felmérését és 
összeírását az intézményekben dolgozó szociális segítők végezték.  A CNÖ 2017. évi 
költségvetéséből összesen: 756.376 forint előirányzott összeget különített el erre a célra.  

A hátrányos helyzetű cigány származású gyermekek részére CNÖ nyári szabadidős programot 
szervezett négy héten keresztül heti egy alkalommal. A program minden hét keddi napján 
délelőtt 09 – 12 óráig tartott. A gyermekek részére szendvicset, üdítőt biztosítottunk. A 
program keretein belül a gyermekek különböző tevékenységekben (különböző kézműves 
foglalkozás, szabadidős játékok, társasjátékok, hagyományőrző játékok, csapatépítő és 
közösségfejlesztő játékok) vettek részt. Ezzel segítve a hátrányos helyzetben lévő családok 
gyermekeinek beilleszkedését és a hátrányaik csökkenését, valamit a szocializációjuk 
fejlesztését. A programban részt vettek: a családsegítő szolgálat munkatársai, a munkájukat 
segítik a szociális segítők és az utcabizalmi hálózat tagjai. A program felelőse: Szabó Tünde 
CNÖ képviselő. 

Az eddigi évekhez hasonlóan ez évben is pótvizsgára való felkészítést szervezett Kiskunhalas 
Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: CNÖ) a cigány és nem cigány 
származású általános iskolás gyermekek részére, mely osztályozó, pótvizsgára és 
javítóvizsgára egyaránt segítséget nyújtott. A pótvizsgára felkészítésben 1-8. osztályos 
gyermekek vettek részt. A pótvizsgára való felkészítés időtartalma három héten keresztül a 
hét minden napján (2017. 07. 31- 2017. 08. 18-ig) történt, a helyszíne: Cigány Közösségi Ház. 
A felkészítést cigány származású szakképzett pedagógusok végezték.  A gyermekek részére 
szendvicset, üdítőt biztosítottunk, melynek teljes költségét a CNÖ finanszírozza.  

A CNÖ 2017. év december hónapban 40 személy részére osztott ki tartós élelmiszercsomagot. 
A jelentkező személyek listája megküldésre került a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociálpolitikai Csoportja részére véleményezés céljából.  

 

A 2017-es évben a települési önkormányzat által elért felzárkóztatási pályázati sikerek, 
amelyekben az alábbiak szerint a CNÖ részt vett és együttműködik 

 

Civilek a Jövőért Alapítvány pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által kiírt, az EFOP-1.4.4.-17. Bari Shej – Nagylány – Fátá Máré címmel, melynek 
benyújtását a CNÖ támogatta. 

A fent jelölt pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának 
csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza.  
Célcsoport: 10-18 éves általános vagy középiskolás - elsősorban roma - lányok.  
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Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa 25.000.000,- Ft, felső határa 30.000.000,- 
forint. A maximális támogatási intenzitás mértéke 100 %.  A támogatás vissza nem térítendő.  
 

A 2017-es évben elért pályázati sikerek ismertetése 

 

Január hó: A Roma lányos pályázatunk 6,4 millió Ft-ot nyert. 

Március hó: Folytatódik a szociális hálózat  -  az EMMI főosztályvezetőjével tartott szakmai 
megbeszélést követően „Bari Shej” pályázat előkészítésre került.                    

Május hó: TOP pályázatunk 150 millió Ft-ot nyert. 

Június hó : Informatikai alapképzést szerzett 30 fő /szociális hálózat munkatársai/. 

Kiskunhalason elindult a „Nő az esély” foglalkoztatási pályázat, a program mentora Köves 
Márta lett. Ezzel 10 főnek állandó munkahelyet biztosított, párhuzamosan a képzések is 
elindultak. A felzárkóztatási képzésekért felelős Rostás Norbert mentor lett. 

Megállapodás született Németh Szilárddal egy új birkózócsarnok megépítésében.       

Július hó: Sikeres vizsgát tettek a szociális hálózat munkatársai, melyen dajka képesítést 
szereztek. 

Három roma származású pedagógus készített fel 29 gyereket a pótvizsgára, ebből 26-an 
sikeres vizsgát tettek.               

Augusztus hó: Energetikai korszerűsítésre pályázaton nyert a Cigány Közösségi Ház 15 
millió Ft vissza nem térítendő támogatást, ebből 4,6 millió forint önrészt a települési 
önkormányzat biztosít. 

Szeptember hó: TOP 500 millió forintos pályázati siker. 

Szociális segítők intézkedései: 340 esetben jártak el a hiányzó, illetve a problémás gyerekek 
ügyében. Családsegítők: 50 esetben kértük az intézkedésüket. 

November hó: Nyert az EFOP 3.9.2 pályázat 500 millió forintot. 

December hó: Nyert az EFOP 1.5.3 Pályázat 483 millió forintot. 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata  

2017. évben megtartott rendezvényei 

 

A CNÖ célja, hogy színvonalas, kulturális műsorok és hagyományőrző rendezvények által 
segítse a Kiskunhalason élő helyi cigány közösség nemzeti identitásának megőrzését, 
elősegítse a kulturális autonómia feltételeit, ismertesse a többségi társadalommal a halasi 
kulturális értékeket. 
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Jáger Kupa Emléktorna 

A CNÖ az ESÉLY Cigány Módszertani Központtal karöltve megrendezte a Jáger-
Kupát 2017. április 08-án Jáger-Kupa Emléktorna program néven.   

 

Cigány Szüreti Fesztivál rendezvénye 

2017. szeptember 9-én sor került a CNÖ és az ESÉLY Cigány Módszertani Központ 
egyik legnagyobb rendezvényére. A Halasi Szüreti Napok hétvégéjén megszervezésre 
került a Cigány szüreti fesztivál. Helyi és vidéki folklór együttesek mutattak be 
kulturális műsort. A fesztivál keretében egész napos foglalkozást, versenyeket 
szerveztek a gyerekek részére a rendező szervek. 

 

Cigány Nemzetiségekért Nap rendezvénye 

2017. december 18-án ismét került sor a Cigány Nemzetiségi Nap rendezvény 
megszervezésére, ahol a helyi folklór együttesek mutatnak be kulturális műsort. A 
Nemzetiségi Nap keretein belül a Halasi Cigányságért-díj is kiosztásra került.   

A kitüntetés adományozásához a felterjesztési határidő: minden év december 18. 
napja, a Cigány Nemzetiségi Napi rendezvényen. A díjazottak halasi csipkét 
(maximum 20-30.000 Ft értékben) valamint az elismerést igazoló oklevelet kaptak.  

A Cigányságért-díj adományozására Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot. A Cigányságért-díjat a 
Cigány Nemzetiségi Nap alkalmából évente 2 személy kaphatja meg.  

 

Cigányságért-díj adományozása 

A Halasi Cigányságért-díjat a 2017-es évben 2 személy kapta, akik a nemzetiségek 
érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a tudományban, a 
tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet 
végző személyek, a cigányság érdekében hosszú évek óta kiemelkedően és 
példaértékűen végezték munkájukat. 

Díjazottak: 

I.  Farkasné Wodring Zsuzsanna /Kiskunhalasi Rendőrkapitányság - kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó/ 

 

II.  néhai Rostás László /Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat – elnök/ 
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Összegezve: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a lehetőségeihez mérten 
megadott minden segítséget a cigány lakosság részére. Továbbra is fenntartja a jó kapcsolatot 
az intézményekkel, illetve még szorosabb együttműködést kíván kialakítani.  

Meg próbálunk a segítségünkkel könnyíteni a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal és 
egyéb hatóságok munkáján, ezáltal segítünk a hozzánk forduló ügyfeleken, ezzel is 
csökkentve a feszültségeket a cigány és a magyar lakosság között. Törekszünk, hogy 
megfelelő segítséget tudjunk nyújtani a cigányság és a hatóságok, intézmények részére.  

 

Kérem Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy Kiskunhalas Város 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó beszámolóját fogadja el.  

 

Kiskunhalas, 2018. április 17. 

 

 

 

                                                                                                                           Szűcs Csaba 

                                                                                                                           KVCNÖ elnök 


