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Kiskunhalas Város Polgármesterének      
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére  

 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 2019. november 28. napján tartott 
ülésén döntött a Képviselő-testület 2020. évi munkaterve tárgyában. 
 
A fentiekben nevesített munkaterv alapján a Képviselő-testület a 2020. június 25-i ülésen dönt 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: CNÖ) 2019. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A CNÖ előző évben végzett hatékony munkájáról és elért eredményeit is felsorakoztató 
részletes, szakmai beszámolóját Köves Ágnes 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 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a melléklet 
szerinti tartalommal. 
 
 
Határidő: 2020. július 2. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Darányi Lili szervezési ügyintéző 
A határozatról értesül: Darányi Lili szervezési ügyintéző 

Köves Ágnes CNÖ elnök, Tó u. 36. 
 
    
Kiskunhalas, 2020. május 26. 

 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 
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Melléklet a …/2020. Képviselő-testületi határozathoz 

BESZÁMOLÓ A CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2019. 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 
gazdálkodási feladatokat és az előző évi zárszámadást a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya végzi. 

Cigány önkormányzatunk 2019. októberig 1 főt alkalmazott, 2019. novembertől 1 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 2019-es évben 13 testületi ülést és 1 közmeghallgatást tartottunk. A közmeghallgatást 
fontosnak tartjuk, mivel a lakosok itt szabadon elmondhatják véleményüket, kérdéseiket, 
melyekre azonnal helyben választ is kapnak a képviselő tagoktól.  

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az Önkormányzat munkájával meg vannak elégedve, 
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-ben 

 

 

MEGNEVEZÉS 

 

 

ALKALOM 

  

Közüzemi díjakkal kapcsolatos ügyintézés 

 

1. 

 

Vízszámla tartozás:     

 

11 

 

2. 

 

Áramszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 

 

18 

 

3. 

 

Gázszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 

 

16 

 

4. 

 

Óraállás lejelentése telefonon/interneten:     

 

76 

 

5. 

 

Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 

 

91 

 

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

 

6. 

 

Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 

 

4 

 

Pénzintézeti ügyintézés 

 

7. 

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

 

10 

 

8. 

 

Nemzeti Eszközkezelő felé történő ügyintézés 

 

6 
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Egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyintézés 

 

9. 

 

Időpontok kérése vizsgálatokra:      

 

7 

 

10. 

 

Egyéb gyógykezeléssel kapcsolatos ügyintézés: 

 

16 

 

Kiskunhalasi Járásbíróság, Végrehajtó Iroda 

 

11. 

 

Bírósági ügyek:       

 

14 

 

12. 

 

Végrehajtással kapcsolatos ügyek:  

 

11 

  

Rendőrkapitányság 

 

13. 

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

 

39 

 

Foglalkoztatással kapcsolatos segítség nyújtása 

 

14. 

Munkaügyi Kirendeltségnél ügyintézés, munkahely kereséssel 
kapcsolatos ügyintézés:  

 

3 

 

Gyámhivatali ügyintézés 

 

15. 

 

gondokoltak részére elszámolás:      

 

2 

 

16. 

 

Egyéb:  

 

1 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

 

17. 

 

Egyszeri gyógyszersegély igénylése:  

 

9 
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 

18. 

 

Vagyonátruházási illeték csökkentésére, részletfizetésre 
irányuló kérelem: 

 

6 

 

19. 

 

NAV bírságok csökkentésére, részletfizetésre irányuló kérelem: 

 

4 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál és Nyugdíjfolyósítási  

 Igazgatóságnál kezdeményezett ügyek 

 

20. 

 

Özvegyi nyugdíj:     

 

2 

 

21. 

 

Árvaellátás:    

 

0 

 

22. 

 

Folyósítással kapcsolatos változások bejelentése: 

 

12 

 

23. 

 

Méltányosságból történő megállapítás valamilyen ellátásra: 

 

7 

 

24. 

 

Méltányossági nyugdíjemelés:      

 

4 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

25. 

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

 

6 

 

26. 

 

Hatósági bizonyítványok igénylése:  

 

29 

 

27. 

 

Fogyatékossági támogatás igénylése:  

 

1 

 

 

28. 

 

Kiskunhalasi Járási Hivatalnál és a Polgármesteri Hivatalnál 
igényelt ellátások: 

 

68 
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Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évben a következő 
tevékenységek, szervezésében vett részt 

Beiskolázási támogatás: 

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019/2020-as tanévben is beiskolázási 
támogatással segíti a szociálisan rászoruló általános iskolai, középiskolai és főiskolai-
egyetemi nappali /levelező tagozatos diákokat. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből 
összesen: 542.415 forint előirányzott összeget különített el erre a célra, összesen 177 tanuló 
részesült beiskolázási támogatásban. A támogatás mértéke tanulóként változó. A 2019-es 
évben a támogatott tanulók többek között Kiskunhalasi Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskolából (EGYMI) kerültek ki, de támogatásban 
részesültek a Fazekas Mihály Általános Iskola, a Felsővárosi Általános Iskola és Kertvárosi 
Általános Iskola rászoruló diákjai is. Általános és középiskolában a tanszerek igényének 
felmérését és összeírását az intézményekben dolgozó szociális segítők végzik. 

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 
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. 
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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. 

 

2019-es év CNÖ támogatásai 

 

A Virágzó Tehetség Művészeti Egyesület támogatása 

A Virágzó Tehetség Művészeti Egyesülettel (továbbiakban: Egyesület) 2018-ban 
együttműködési megállapodást kötöttünk. Az egyesület feladata egy olyan művészeti 
alkotóműhely működtetése, ahol a fiatalok innovatív kulturális szabadidős tevékenységet 
folytathatnak. Célja a roma kulturális örökség megismertetése és népszerűsítése, hátrányos 
helyzetű tehetséges fiatalok felkarolása, táborok, tanulmányutak, szakmai fórumok 
szervezése, együttműködés helyi, országos és nemzetközi szervezetekkel, kulturális 
rendezvények szervezése, azokon való részvétel a művészeti műhelyben megszervezett 
színház, ének, zene és tánccsoportokkal. 

Az egyesület a Kiskunhalason élő cigány fiatalok társadalmi beilleszkedése terén nyújt 
jelentős segítséget a Cigány Nemzeti Önkormányzat feladatainak ellátásában.  Közreműködik 
a kulturális, gyermek-és ifjúsági rendezvények szervezésében és lebonyolításában.  

Az önkormányzat az egyesületnek a 2019-es évben megrendezésre kerülő városi, valamint 
vidéki településeken kulturális, gyermek-és ifjúsági fellépések szervezésének megvalósítására 
500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított.  

A Kiskunhalasi Birkózó Club Egyesület támogatása 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata és a Kiskunhalasi Birkózó Club 
Egyesület (továbbiakban: Club) 2018. évben együttműködési megállapodást kötött.  

A club célja az évszázados hagyománnyal rendelkező halasi birkózás tradícióinak megőrzése. 
Célkitűzése a fiatalok egészségmegőrzése a sporton keresztül, a birkózás széles körben 
történő megismertetése a fiatalokkal.  

A club felkarolta az olyan hátrányos helyzetű cigány családok gyermekeit, akik nehéz 
körülmények között élnek és nem tudják biztosítani számukra a szükséges díjak és 
útiköltségek befizetését. A Birkózó Club válogatottaknak minden héten egy napot Pesten 
kötelező edzeni. Az önkormányzat a club részére 300.000 Ft támogatást nyújtott a kötelező 
edzésekre, a kerettag versenyzőinek utaztatására. 

Helyi roma vállalkozók támogatása 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat belépése tagként a General Építőipari Szociális 
Szövetkezetbe 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatát megkereste a General Építőipari 
Szociális Szövetkezet azzal, hogy az önkormányzat lépjen be a szövetkezetbe. A szövetkezet 
leginkább halmozottan hátrányos helyzetű embereket kíván foglalkoztatni, és 
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önkormányzatunkkal együttműködve a legleszakadóbb réteg (romák) munkaerőpiacra jutását 
tudná hatékonyabban elősegíteni. Önkormányzatunk minden olyan törekvést támogat, ami 
elősegíti a cigány társadalom előmenetelét.  

 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata  

2019. évben megtartott és együttműködő rendezvényei: 

 
Roma Kulturális Nap rendezvénye: 

2019. évben ismét sor került a Roma Kulturális Nap megrendezésére. A rendezvényt 
szeptember 6-án tartották a kiskunhalasi Vásártéren. Délután 14:00 órától programok széles 
választéka várta az odalátogató családokat. A kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a 
számukra megfelelő játékokat: légvár, kosaras fa körhinta, különböző népi játékok, arcfestés 
és rodeóbika is volt a programok között.  A felnőttek sem maradtak szórakozás nélkül, 
felléptek a Halasi Fiúk, Jolly és Suzy, Nótár Mary. A mulatság egész éjjel tartott, végül 
utcabállal zárult a kulturális nap. 

Cigány Szüreti Fesztivál rendezvénye: 

2019. szeptember 7-én került sor a Nemzetiségi Szüreti Fesztiválra. A fesztiválra meghívást 
kaptak a megyei cigányszervezetek vezetői, a megyében működő cigány önkormányzatok 
elnökei, a helyi intézmények vezetői, a város vezetősége, civil szervezetek képviselői és a 
város lakossága.  

A megnyitón Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Fülöp Róbert polgármester, Szűcs Csaba 
alpolgármester és Szőke Sándor a Városért Közalapítvány elnöke is megosztotta ünnepi 
gondolatait. 

A szüreti fesztivál a Halasi Fiúk fellépésével kezdődött, majd további színvonalas és színes 
műsorokkal folytatódott. A sztárvendégek között volt Bódi Csaba, Kis Grófó, valamint a 
Kossuth-díjas Bangó Margit. A gyerekeket vidámparkkal várták, volt légvár, kosaras fa 
körhinta. Kipróbálhattak különböző népi játékokat, de lehetőség volt arcfestésre is. Sajnos a 
rossz idő miatt, ideje korán véget ért a mulatság. 

A kétnapos rendezvénysorozat remek alkalmat adott, hogy a többség és kisebbség közötti 
tolerancia és empátia tovább erősödhessen. 

 

Bari shej, vagyis Nagylány – mentorprogram 

Még 2018-ban indult el a Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelését segítő program. 

A mentorprogram célja, hogy megakadályozza a cigánylányok iskolai lemorzsolódását. A 2 
éves projektre 30 millió forintot nyert Kiskunhalas, és összesen húsz lány vehet részt a 
képzéseken. A cél továbbra is az, hogy a korai iskolaelhagyásnak leginkább kitett lányok 
elvégezzék a tanulmányaikat és piacképes szakmával tudjanak elhelyezkedni, ami 
megalapozza a felnőtt életüket. Ezért fontos, hogy a pályázaton elnyert roma lányos program 
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segítségével minél több fiatalt és minél hosszabb ideig az iskolapadban tudjunk tartani. Ebben 
a legkülönbözőbb szakterületekről működnek közre szakemberek, pedagógusok. 

A programban részt vevő roma lányok komoly segítséget kapnak a tanulási nehézségek 
leküzdésében, valamint mentálhigiénés, életvezetési, családalapítási tudnivalókra, pénzügyi 
ismeretekre is oktatják őket.  

Dizájner drogokról, közlekedési szabálysértésekről: 

2019. novemberében rendeztük meg az első olyan Police Cafét, amelyen roma származású 
fiatalok is jelen voltak. A rendezvényen jelen volt Vaslóczki Ferenc Kiskunhalas 
rendőrfőkapitánya és Farkasné Wodring Zsuzsanna a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 
kiemelt bűnmegelőzési főelőadója is. A kezdeményezés Szűcs Csaba alpolgármesternek 
köszönhető. A rendezvénynek a Rostás László Cigány Közösségi Ház adott otthont. A 
fórumra nyolcadik osztályos fiatalok kaptak meghívást. A kezdeményezés fontos szerepet 
játszik a megelőzésben, hogy fel tudjuk hívni a gyerekek figyelmét a kábítószerezés káros 
hatásaira. A beszélgetés kiscsoportos foglalkozások keretében zajlott. Célunk, hogy ezzel a 
speciális Police Caféval példát mutassunk más településeknek is.  

Cigány Mikulás Nap ünnepség: 

Az önkormányzat minden évben szervez Mikulás Napi ünnepséget, ahol a kisgyermekeket 
megajándékozzuk egy csekély csomaggal és mikulás napi műsorral. Anyagi lehetőségeinkhez 
mérten költségvetésünkből 250.000,- Ft-ot tudtunk fordítani a Mikulás Ünnepség 
megszervezésére és lebonyolítására. Az ünnepség 2019. december 6-án délután 16 órai 
kezdettel várta a gyermekeket /12 éves korig/, ahol a szerepelni vágyó gyermekek 
elmondhattak egy-egy verset a Télapónak. 

Kérem Kiskunhalas Város Önkormányzatát, hogy a beszámolónkat fogadja el.  

Kiskunhalas, 2020. május 26. 

 

                                                                                                                           Köves Ágnes 

                                                                                                                           KVCNÖ elnök 

 

 

 


