
 
Tárgy: Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi beszámolójának 
elfogadása  
 

91/2021. (V.7.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szervei Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya 
által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 
határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja Kiskunhalas Város Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal. 

 
2. Döntésemről az első rendes Képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

 
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. 
A Képviselő-testület minden évben munkatervet fogad el, melyben szerepel Kiskunhalas 
Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának beszámolója annak előző évi munkájáról. 
A CNÖ előző évben végzett hatékony munkájáról és elért eredményeit is felsorakoztató 
részletes, szakmai beszámolóját Köves Ágnes elnök készítette el. 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg.  
 
A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 
 
Kiskunhalas, 2021. május 7. 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 
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Melléklet  
 

BESZÁMOLÓ A CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2020. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a 
korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan igyekszik segíteni a helyi közösségnek. Az 
önkormányzat elsődleges feladata a cigányság érdekképviselete, érdekvédelem, kultúra, nyelv 
és hagyomány ápolása. Fontos feladatunknak tartjuk a diszkrimináció felszámolását, az 
előítéletek megszüntetését, az integráció elősegítését. Az önkormányzat megalakulása óta a 
Kiskunhalas Város Önkormányzatával egyéb feladatokat – ügyfélfogadás, ügyek intézése a 
városi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján végezzük. A 
gazdálkodásifeladatokat, és az előző évi zárszámadást a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya végzi. 

Önkormányzatunknál 3 fő közfoglalkoztatott van, aki ügyfelekkel foglalkozik, emellett pedig 
az önkormányzat adminisztrációját is ellátja.  

Az önkormányzati irodában mindennapos ügyintézés zajlik. Figyelemmel kísérjük a 
munkánkhoz szükséges, folyamatosan változó rendelkezéseket, törvényeket.  

Ügyeink egy részének intézése egyszerű, ellátjuk a napi adminisztrációs feladatokat, intézzük 
a közfoglalkoztatottak papírmunkáját. Ügyfeleink nagy része cigány származású de magyar 
ügyfeleink is vannak. Igyekszünk a lakosságnak mindenben segíteni, hivatalos ügyeik 
intézésénél végig segítséget nyújtani. Nagy részüknek azonban sokszor okoz gondot a 
törvények és különböző jogszabályok megértése, így van, hogy egy- egy ügy hosszabb 
ügyintézési időt vesz igénybe. Sokszor előfordul, hogy egy ügyfél ugyan abban az ügyben 
többször is visszajön, mivel ügyének intézése esetenként hosszabb ügyintézést, levelezést 
igényel. Az ügyfélszolgálati munkán felül, az önkormányzat képviselő tagjai is folyamatos 
segítséget nyújtanak a lakosságnak, rendelkezésükre állnak a nap minden részében, még 
hétvégén is.  

A lakossági ügyintézés mellett az önkormányzat ellátja a működéssel kapcsolatos feladatokat 
is. A 2020-as év az új típusú korona vírus megjelenésével rendkívüli feladatok elé állította az 
önkormányzatot. A veszélyhelyzet alatt testületi ülést nem tudtunk tartani, de a munka nem 
állt meg, az önkormányzat ugyan úgy dolgozott és elnöki határozatokkal születettek meg a 
döntések. Az ősz folyamán tudtunk közmeghallgatást tartani, melyen a rendkívüli helyzet 
miatt egy fő jelent meg.  

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az Önkormányzat munkájával meg vannak elégedve a 
lakosok, hiszen sok a visszatérő ügyfél. Az eredményes ügyintézés érdekében jó 
kapcsolatokat alakítottunk ki nemcsak a helyi, hanem a megyei és országos intézményekkel, 
hatóságokkal. Az esetek többségében mindenhonnan pozitív visszajelzést kapunk. 

Munkánk során szorosan együttműködünk 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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Az ügyfeleknek az alábbi területeken nyújtottunk segítséget 2019-ban 

 

 

MEGNEVEZÉS 

 

 

ALKALOM 

  

Közüzemi díjakkal kapcsolatos ügyintézés 

 

1. 

 

Vízszámla tartozás:     

 

7 

 

2. 

 

Áramszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 

 

12 

 

3. 

 

Gázszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 

 

9 

 

4. 

 

Óraállás lejelentése telefonon/interneten:     

 

56 

 

5. 

 

Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 

 

78 

 

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

 

6. 

 

Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 

 

2 

 

Pénzintézeti ügyintézés 

 

7. 

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

 

7 

 

8. 

 

Nemzeti Eszközkezelő felé történő ügyintézés 

 

4 
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Egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyintézés 

 

9. 

 

Időpontok kérése vizsgálatokra:      

 

4 

 

10. 

 

Egyéb gyógykezeléssel kapcsolatos ügyintézés: 

 

11 

 

Kiskunhalasi Járásbíróság, Végrehajtó Iroda 

 

11. 

 

Bírósági ügyek:       

 

13 

 

12. 

 

Végrehajtással kapcsolatos ügyek:  

 

9 

  

Rendőrkapitányság 

 

13. 

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

 

38 

 

Foglalkoztatással kapcsolatos segítség nyújtása 

 

14. 

Munkaügyi Kirendeltségnél ügyintézés, munkahely kereséssel 
kapcsolatos ügyintézés:  

 

2 

 

Gyámhivatali ügyintézés 

 

15. 

 

gondokoltak részére elszámolás:      

 

1 

 

16. 

 

Egyéb:  

 

1 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

 

17. 

 

Egyszeri gyógyszersegély igénylése:  

 

7 
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 

18. 

 

Vagyonátruházási illeték csökkentésére, részletfizetésre 
irányuló kérelem: 

 

4 

 

19. 

 

NAV bírságok csökkentésére, részletfizetésre irányuló kérelem: 

 

2 

 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál és Nyugdíjfolyósítási  

 Igazgatóságnál kezdeményezett ügyek 

 

20. 

 

Özvegyi nyugdíj:     

 

4 

 

21. 

 

Árvaellátás:    

 

1 

 

22. 

 

Folyósítással kapcsolatos változások bejelentése: 

 

8 

 

23. 

 

Méltányosságból történő megállapítás valamilyen ellátásra: 

 

5 

 

24. 

 

Méltányossági nyugdíjemelés:      

 

2 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

25. 

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

 

4 

 

26. 

 

Hatósági bizonyítványok igénylése:  

 

25 

 

27. 

 

Fogyatékossági támogatás igénylése:  

 

1 

 

  

Kiskunhalasi Járási Hivatalnál és a Polgármesteri Hivatalnál 
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28. igényelt ellátások: 59 

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évben a következő 
tevékenységek, szervezésében vett részt 

Az új típusú korona vírus elleni védekezés  

Az új típusú korona vírus elleni védekezés rendkívüli feladatok elé állította az 
önkormányzatokat. A védekezés egyik alappillére, hogy betartsuk az előírt védekezési 
előírásokat, felhívjuk az emberek figyelmét, arra, hogy a megelőzés az elsődleges feladat. 
Fontos az alapos és rendszeres kézmosás és kézfertőtlenítés, valamint a környezetünk tisztán 
tartása és annak fertőtlenítése is. Mivel a roma családok közül sokan nem jutnak hozzá 
elegendő fertőtlenítőszerekhez, ezért azzal segítettük őket, hogy Önkormányzatunk 
ingyenesen biztosított számukra fertőtlenítő és tisztítószereket, melyek kiosztásáról is 
gondoskodtunk. 

Nyári napközis tábor szervezése 

A vírus megjelenésének első hulláma után, bár nagyobb rendezvényeket nem tudtunk tartani, 
de a helyzethez mérten igyekeztünk kisebb programokat szervezni, természetesen a megfelelő 
védelmi intézkedések betartásával.  

A hosszú nyári tanítási szünet sok család számára jelent a gyermekek felügyelete miatt 
gondot. A munkahelyekről a dolgozó szülők nehezen, vagy csak rövid időre tudnak 
szabadságra menni. Különösen érinti ez a probléma a hátrányos helyzetben lévő gyermekeket 
és szüleiket. Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata alsó tagozatos általános 
iskolás tanulók részére nyári napközis tábort szervezett a Nemzetiségi Önkormányzat 
épületében. A tábor célja Kiskunhalas város általános iskolás gyermekeinek napközbeni 
felügyelete a nyári szünidő idejére, tartalmas, tevékeny, játékos programok keretében. A 
napközis tábor a gyermekek részére ingyenes volt. 

Országház látogatás 

Budapest legszebb és legimpozánsabb épülete az Országház, mely Magyarország fővárosának 
szimbóluma is egyben. Egy csodálatos műemlék a neogótikus stílusával, a kupolacsarnokkal, 
ahol a Szent Korona a jogarral és az országalmával együtt is megtalálható, a világ harmadik 
legnagyobb parlamentje. Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy a roma származású 
családok is eljussanak fővárosunkba, és megismerkedhessenek annak történelmével, 
kultúrájával, a magyar demokrácia működésével. A kirándulással remek lehetőség nyílt nem 
csak a kikapcsolódásra, hanem hogy közelebb hozza a családokat egymáshoz, közösség 
összetartó ereje is van. Ezen felül a roma családoknak is lehetőség volt arra, hogy 
megismerkedhettek a magyar törvényhozás menetével és annak legfőbb helyszíneivel.  

Táncház szervezése roma fiataloknak 

Önkormányzatunk fontosnak tartja a roma ifjúságnak szóló programok szervezését és 
megvalósítását főképp a jelenlegi nehéz helyzetben. A Táncház egy remek lehetőség arra, 
hogy összehozza a helyi fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Jó alkalom arra, hogy a helyiek 
összejöjjenek beszélgethessenek és mulathassanak kulturált keretek között, nagyon jó 
közösségi összetartó ereje van. 
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A Táncházat több turnusban rendeztük, két korosztály számára, 6-18 év közöttieknek és 18-55 
év közöttieknek, július és augusztus hónapban. 

„Ki-Mit-Tud” verseny megrendezése 

Évek óta hagyomány a „Ki-Mit-Tud” verseny megrendezése. A versenyen tánc, ének és 
hangszer kategóriában mérhetik össze képességeiket a versenyzők. A nagy sikerre való 
tekintettel idén is megszerveztük a versenyt, melynek a Cigány Közösségi Ház adott otthont.   

Cigány származású általános iskolás gyermekek részére pótvizsgára való felkészülés  

Az eddigi évekhez hasonlóan ez évben is pótvizsgára való felkészítést szervezett 
Önkormányzatunk azon roma származású általános iskolás gyermekek részére, akik 3 
tantárgyból sikertelenül teljesítettek. A felkészítés osztályozó, pótvizsgára és javítóvizsgára 
egyaránt segítséget nyújtott. A felkészítést roma származású szakképzett pedagógusok 
végezték.  

Filmklub szervezése  

Napjainkban egyre nagyobb szerepe van a vizuális kultúrának. A képek világa áthatja 
életünket, és lehet elmarasztalni vagy dicsérni a filmeket, a tényt nem tagadhatjuk: a 
filmeknek személyiséget formáló hatása van. A Filmklub remek lehetőség arra, hogy a helyi 
diákok összejöjjenek, kapcsolatokat építhessenek ki, illetve olyan filmeket is megtekintsenek, 
amire egyébként nem nyílik lehetőségük. Célunk, hogy ösztönözzük a tanulókat arra, hogy a 
filmek pozitív és negatív hatásai alapján tudatosítsák saját erősségeiket és gondolkozzanak el 
azon, hogy erősségeikkel hogyan tudják fejleszteni gyenge oldalukat. A film közös 
megtekintése jó alkalom, hogy közösségi szinten induljon el egy beszélgetés a filmről és a 
látottakra később is lehessen reflektálni. A vetítésekre alsó tagozatos diákokat hívtunk. 

Cigány Szentmise a Cigány Közösségi Házban: 

2018. szeptember hónaptól 18:00 órai kezdettel havonta 1 alkalommal, a Római Katolikus 
Egyházközség plébánosa, Berki József plébánosa Cigány Szentmisét tart a Rostás László 
Cigány Közösségi Házban, a cigány lakosok számára. Itt kerül sor a közös imádságra, melyen 
egyházi énekek, versek, cigány nyelven is elhangzanak.  

Állandó képkiállítás biztosítása – 1960 Kiskunhalasi cigányságról 

2018-ban került bemutatásra Ternyák Jenő Pro Urbe-és Pro Natura-díjas fotóművész A 

kiskunhalasi cigányváros 1960 körül című könyve, mely az egykori halasi cigányváros életét 
mutatja be. Önkormányzatunk rendkívüli kincsként kezeli a képeket. Fontosnak tartja, hogy 
az utókor is megismerhesse a cigány családok mindennapi életét és azon helyszíneket, 
amelyek ma már nem léteznek. Az EFOP 1-5-3 elnyert pályázatnak köszönhetően a képek 
digitalizálásra és bekereteztetésre kerülhettek. A fotóművész képeiből 2018 óta Ej, danáré, 
danáré...címmel állandó kiállítás látható a Rostás László Cigány Közösségi Házban. 

Közreműködés a helyi védőnőkkel 

A Cigány Közösségi Házban a helyi védőnőkkel közösen együttműködve Baba-mama klubot 
tartunk, melynek célja a várandós nők és édesanyák felkészítése. Célunk korszerű ismeretek 
átadása a csecsemők gondozásáról, a kis- és nagygyermekek neveléséről elméletben és 
gyakorlatban egyaránt. Az anyák egészségtudatosságának erősítése által a gyermekeik 
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életlehetőségeinek javítása, a védőnői szolgáltatás kiterjesztése. A védőnői szakszolgálat 
bevonásával közösen tartunk „Fiú és lány délután” foglalkozást, mely kiemelt figyelmet fordít 
a 10-14 éves leánygyermekek családi életre nevelésére. A fiúk számára külön foglalkozással 
„A férfi szerepe a családban” téma feldolgozásával tartunk előadásokat. 

A fentiek mellett egészségmegőrző foglalkozásokat is tartunk, melynek célja a fiatalok testi-
lelki egészségének megőrzése. Önkormányzatunk fontosnak tartja a cigány származású 
fiatalok egészséges életre nevelését és mentálhigiénés fejlesztését. A foglalkozás kitér az 
egészséges táplálkozás, egészséges életmód iránti igény kialakítására és a kulturált étkezési 
szokások rendjének kialakítására. 

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program témában (drog és alkohol 
prevenciós, dohányzás megelőzése) is tartunk előadásokat, szakemberek meghívásával, 
kiscsoportos foglalkozásokkal. Célcsoport 12-18 éves korosztály. 

2020-as év CNÖ támogatásai és rendezvényei 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel mindennemű rendezvény 
megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat, valamint 
tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés. Ezért 
Önkormányzatunk a 2020-as évben nem tudott támogatni egy rendezvényt sem, illetve 
egyesületet.  

Rostás László Cigány Közösségi Táncház felújítása 

Rostás László Cigány Közösségi Táncház tetőfedése 

A Rostás László Cigány Közösségi Táncháza fontos színfoltja a roma közösségnek, hiszen 
számos kulturális rendezvénynek nyújt otthont. Éppen ezért fontos az épület korszerűsítése, a 
közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása, továbbá a gazdaságos és hatékony, 
valamint fenntartható üzemeltetése. 

Az épület tetőszerkezete az évek során jelentősen megromlott, ezért fontos volt annak 
felújítása. A tetőszerkezet karbantartási és felújítási munkákat a Halasi Városgazda Zrt. látta 
el, bruttó 1.500 000 millió Ft értékben. Az ehhez tartozó tervezési munkálatokat Orbán László 
tervező végezte el, melynek díja bruttó 220.000 Ft volt. 

Rostás László Cigány Közösségi Táncház parkolójának felújítása 

A Rostás László Cigány Közösségi Táncháza fontos színfoltja a roma közösségnek, hiszen 
számos kulturális rendezvénynek nyújt otthont. Éppen ezért fontos az épület korszerűsítése, a 
közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása, továbbá a gazdaságos és hatékony, 
valamint fenntartható üzemeltetése. 

Az épülethez tartozó parkoló az évek során jelentősen megromlott, ezért fontos volt annak 
felújítása. A karbantartási és felújítási munkákat a Halasi Városgazda Zrt. látta el, bruttó 
1.000 000 Ft értékben.  

Kiskunhalas, 2021. március 26.        
          Köves Ágnes  

                                                                                                              KVCNÖ elnök 


