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Melléklet 
BESZÁMOLÓ A CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2021. 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. Az Önkormányzat operatív, adminisztratív ügyeit 
(különösen előterjesztések, határozati javaslatok készítése, jegyzőkönyvezés) a Kiskunhalasi 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Titkársága látja el. 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat irodájában 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.  

2021. október hónapban elnökváltás történt Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzatánál. Elnöke, Soós-Köves Ágnes 2021. október 31. napjával lemondott elnöki 
tisztségéről. Új elnök megválasztása vált szükségessé. Az Önkormányzat munkájában továbbra 
is részt vesz. A Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat új elnökének Szabó 
Tünde képviselőt javasolta, aki 2021. november 1. napjától látja el a tisztséget. Az 
Önkormányzatnál zavartalanul történt meg a változás. 

A lakossági ügyintézés mellett az önkormányzat ellátja a működéssel kapcsolatos feladatokat 
is. A veszélyhelyzet ideje alatt testületi ülést nem tudtunk tartani, de a munka nem állt meg, az 
önkormányzat ugyan úgy dolgozott és elnöki határozatokkal születettek meg a döntések.  
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,  
Munkánk során a továbbiakban is szorosan együttműködünk a Kiskunhalasi Járási Hivatallal, 
a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatallal, Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályával, 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.  
 
 
 
 



 

 

Az ügyfeleknek az alábbi területeken nyújtottunk segítséget 2021-ben 
 

MEGNEVEZÉS ALKALOM 

Közüzemi díjakkal kapcsolatos ügyintézés 
1. Vízszámla tartozás: 12 
2. Áramszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 17 
3. Gázszámla tartozás és védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel: 14 
4. Óraállás lejelentése telefonon/interneten: 73 
5. Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 84 

Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 
6. Tartozásrendezésekkel kapcsolatos kérelmek: 3 

Pénzintézeti ügyintézés 

7. 
Felmondott hitelek visszaállítása, új szerződések, részletfizetési 
kérelmek, folyószámlák nyitása – felmondás 

9 

8. Nemzeti Eszközkezelő felé történő ügyintézés 5 

Egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyintézés 
9. Időpontok kérése vizsgálatokra:  76 
10. Egyéb gyógykezeléssel kapcsolatos ügyintézés: 17 
11. COVID 19 elleni vakcina felvételére irányuló előjegyzés 970 

Kiskunhalasi Járásbíróság, Végrehajtó Iroda 
12. Bírósági ügyek: 18 
13. Végrehajtással kapcsolatos ügyek: 13 

Rendőrkapitányság 

14. 
Szabálysértésekkel, közigazgatási bírságokkal kapcsolatos 
ügyintézés, kifogások, fellebbezések írása:  

44 

 

Foglalkoztatással kapcsolatos segítség nyújtása 

15. 
Munkaügyi Kirendeltségnél ügyintézés, munkahely kereséssel 
kapcsolatos ügyintézés: 

4 

Gyámhivatali ügyintézés 
16. Gondokoltak részére elszámolás:  1 
17. Egyéb:  1 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
18. Egyszeri gyógyszersegély igénylése:  9 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

19. 
Vagyonátruházási illeték csökkentésére, részletfizetésre 
irányuló kérelem: 

6 

20. NAV bírságok csökkentésére, részletfizetésre irányuló kérelem: 3 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál és Nyugdíjfolyósítási  
Igazgatóságnál kezdeményezett ügyek 
21. Özvegyi nyugdíj: 7 



 

 

22. Árvaellátás: 2 
23. Folyósítással kapcsolatos változások bejelentése: 10 
24. Méltányosságból történő megállapítás valamilyen ellátásra: 6 
25. Méltányossági nyugdíjemelés:  3 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

26. 
Családtámogatási ellátások igénylése, (Családi pótlék, Gyes, 
Gyet, Gyed) módosítása: 

9 

27. Hatósági bizonyítványok igénylése: 32 
28. Fogyatékossági támogatás igénylése: 2 

29. 
Kiskunhalasi Járási Hivatalnál és a Polgármesteri Hivatalnál 
igényelt ellátások: 

67 

 
Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2021. évben a következő 

tevékenységek, szervezésében vett részt 
 

A COVID-19 elleni védekezés  
Az COVID-19 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. 
 
Beiskolázás támogatása alapítványokon keresztül: 
A 2021/22-es tanév elején folyamatos jelzés érkezett a Kiskunhalasi általános és 
középiskolákból, hogy az intézménybe járó roma származású tanulók szülei részére nehézséget 
jelent a beiskolázás, a tanszerek, a szakmai segédeszközök beszerzése, a sport és kulturális 
tevékenységben való részvétel feltételeinek megteremtése. A Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 1.620.000 Ft támogatást nyújtott támogatási szerződéssel az iskolai 
alapítványokon és egyesületeken keresztül a roma fiatalok esélyegyenlőségének javítására. A 
beérkezett jelzések alapján az alábbi alapítványokat és egyesületeket támogattuk: 
 
Vári Szabó István Szakképző Alapítvány 
Humán Természetjáró Sportegyesület 
Fogadj El! Alapítvány 
Tudás és Remény Alapítvány 
Fazekas Iskoláért Alapítvány  
 
Cigány származású általános és szakmunkás iskolás gyermekek részére pótvizsgára való 
felkészülés  
Az eddigi évekhez hasonlóan ez évben is pótvizsgára való felkészítést szervezett 
Önkormányzatunk azon roma származású általános és szakmunkás képző iskolás gyermekek 
részére, akik 3 tantárgyból sikertelenül teljesítettek. A felkészítés osztályozó, pótvizsgára és 
javítóvizsgára egyaránt segítséget nyújtott. A felkészítést roma származású szakképzett 
pedagógusok végezték.  
 
 
 



 

 

Kiskunhalas Városi Roma Nemzetiségi Diákkör létrehozása 

Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata fontosnak tartja a társadalmi 
szerepvállalást. A közéleti szereplés rutint ad az élet minden területén jelentkező feladatokban. 
Így a cigány nemzetiségű fiatalok teljes értékű polgárai lehetnek saját helyi közösségeiknek, 
hallatva a nemzetiségi hangjukat. Kiskunhalas Városában működő általános- és középiskolák 
2021. júniusában Együttműködési megállapodást kötöttek, amelyben létrehoztak egy iskolák 
közötti diákkört, amelyben kizárólag roma származású tanulók vesznek részt. Kiskunhalason 
működő minden iskolát felölelő, helyi szinten működő, roma nemzetiségű diákközösség 
létrehozásában és működtetésében működnek együtt. 

A roma nemzetiségű diákokból álló közösség a helyi roma diákság ügyeit képviselni és saját 
kultúrájának ápolását népszerűsíteni, amely iskolai szervezet működését a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Városi szintre kívánta emelni, amely így a Városi Cigány Nemzetiségi Diákkör 
megnevezést kapta. 
A Városi Cigány Nemzetiségi Diákkör városi szinten működteti a kiskunhalasi általános-és 
középiskolák cigány nemzetiségi diákkört. 
Városi Cigány Nemzetiségi Diákkör működési terveik között szerepel, a rendszeresen tartott 
ülésezés valamin nemzetközi programok szervezése. 
 
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. 
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. 
 

2021-es 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 2021-es évben nem tudott támogatni egy rendezvényt sem, illetve 
egyesületet.  
 
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 350.000, - Ft-ot tudtunk fordítani a Mikulás Ünnepség 
megszervezésére és lebonyolítására. Az ünnepség 2021. december 6-án délután 17.30 órai 
kezdettel várta a gyermekeket /12 éves korig/, ahol a szerepelni vágyó gyermekek elmondhattak 
egy-egy verset a Télapónak. 
 
Karácsonyi ünnepség: 
Önkormányzatunknál már több éve hagyomány, hogy karácsonykor megajándékozzuk a roma 
gyermekek mellett az idősebb, nyugdíjas korosztályt is. 2021-ben is megrendezésre került a 
cigány nyugdíjasok és családjuk részére egy műsorral egybekötött Karácsonyi Ünnepség. 
Anyagi lehetőségeinkhez mérten költségvetésünkből 300.000, - Ft-ot tudtunk fordítani a 
Karácsonyi Ünnepség megszervezésére és lebonyolítására. Az ünnepség 2021. december 21-én 
17.00 kezdettel várta a gyerekeket és felnőtteket megrendezésre, ahová szeretettel várjuk a 
résztvevő roma gyerekeket.  
 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat régi épületének tetőjavítási munkái: 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat hasznosításában állnak a Kiskunhalas, Tó utca 36. szám 
alatti ingatlanok, amelyek közül az egyik a Cigány Önkormányzat volt, régi épülete. Az ingatlan 
jelenleg is fontos színtere a roma közösségnek, hiszen számos kulturális eseménynek nyújt 
otthont. Fontos volt az épület korszerűsítése, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés 
javítása, továbbá a gazdaságos és hatékony, valamint fenntartható üzemeltetés miatt. Az épület 
tetőszerkezete az évek során megromlott, ezért szükségessé vált A tetőszerkezet felújítási 
munkáját a Halasi Városgazda Zrt. végezné, bruttó 1.000 000 millió Ft értékben.  
 
Kiskunhalas, 2022. május 17. 

Szabó Tünde  
KVCNÖ elnök 

 


