Iktatószám: 1653/3/2015
Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. július 2. napján 10.00 órakor megtartott soros ülésének

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

Határozatok :

20/2015.(VII. 02.) Cigány NÖ.

Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

21/2015. (VII. 02.) Cigány NÖ.

Napirend elfogadása

22/2015. (VII. 02.) Cigány NÖ.

Cigány Közösségi Ház 2015. II. félévi programja

23/2015. (VII. 02.) Cigány NÖ.

Szociális térkép készítése a magyarcsanádi cigány közösség
körében

24/2015.(VII. 02.) Cigány NÖ.

Környezetvédelmi nap megszervezése

25/2015. (VII. 02.) Cigány NÖ.

Ösztöndíj pályázat kiírása az általános iskolás cigány
tanulók körében

26/2015.(VII. 02.) Cigány NÖ.

A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015.
évi május elsejei programjának beszámolója

J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült Magyarcsanád Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. július 2. napján 10.00 órakor
megtartott soros, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Magyarcsanád Község önkormányzatának tárgyalóterme
Jelen vannak:
1.) Berta Csaba János
2.) Károly Judit

elnök
elnökhelyettes

Igazoltan távol:
1.) Kolompár Evelin

képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
1.) Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző
2.) Popovics Krisztián
pénzügyi csoportvezető
Berta Csaba János elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a 3
képviselőből 2 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Köszöntöm Nyergesné Kovács
Erzsébet jegyző asszonyt, Ruzsity Máté jegyzőkönyvvezetőt, valamint Popovics Krisztián pénzügyi
csoportvezetőt. A munkaterv szerint júniusra volt tervezve soros testületi ülés, azonban egyéb
elfoglaltság miatt nem tudtuk ezt megtartani múlt hónap végén, csak most.
Javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek Károly Judit képviselő társunkat. Megkérdezem a jelöltet, hogy
elfogadja-e?
Károly Judit képviselő: Igen, a felkérést elfogadom.
Berta Csaba János elnök: Kérem, szavazzuk meg.
A képviselő-testület, 2 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
20/2015.(VII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2015. július 2. napján tartandó képviselő-testületi soros ülés jegyzőkönyv
hitelesítőjének Károly Judit képviselőt megválasztotta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit és Kolompár Evelin
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Berta Csaba János elnök: Javaslom, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk
meg, melyek az alábbiak:
1.) Cigány Közösségi Ház 2015. II. félévi programja
Előadó: Berta Csaba János elnök
2.) Szociális térkép készítése a magyarcsanádi cigány közösség körében
Előadó: Berta Csaba János elnök
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3.)
4.)
5.)

Magyarcsanádi cigányok környezetvédelmi nap megszervezése
Előadó: Berta Csaba János elnök
Ösztöndíj pályázat kiírása az általános iskolás cigány tanulók körében
Előadó: Berta Csaba János elnök
Egyebek

Berta Csaba János elnök: Megkérdezem van-e más napirendre javaslat. Mivel nincs, kérem, aki
egyetért a napirenddel szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
21/2015. (VII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Napirend elfogadása
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanád Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a
2015. július 02. napján megtartott soros nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadta el:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Cigány Közösségi Ház 2015. II. félévi programja
Előadó: Berta Csaba János elnök
Szociális térkép készítése a magyarcsanádi cigány közösség körében
Előadó: Berta Csaba János elnök
Környezetvédelmi nap megszervezése
Előadó: Berta Csaba János elnök
Ösztöndíj pályázat kiírása az általános iskolás cigány tanulók körében
Előadó: Berta Csaba János elnök
Egyebek

A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit és Kolompár Evelin
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

1. napirendi pont
Cigány Közösségi Ház 2015. II. félévi programja
Berta Csaba János elnök: Első napirendi pontunk a Cigány Közösségi Ház 2015. II. félévi
programja. Szeptembertől szeretnénk újrakezdeni a mesedélutánt, melyet a gyerekek mentális
fejlődésének elősegítése érdekében kezdeményeztünk, de technikai okok miatt nem tudott létrejönni
a program. Sajnos nem volt rá eddig elég jelentkező, de igyekszünk a továbbiakban
eredményesebben toborozni a gyermekeket. Szeptemberi hónaptól a színjátszó csoport elindítását is
szeretnénk kezdeményezni. Különböző színjátszó programokat és kulturális előadásokat szeretnénk
szervezni. Ezek kimondottan a cigányság sorsát, a cigányság helyzetét hivatottak előadni. Több
alkalommal ütköztünk anyagi akadályba a pontrendszeres támogatás miatt is, így programjaink és
elképzeléseink többségét nem tudtuk megvalósítani.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A színjátszó csoport milyen gyakorisággal működne?
Károly Judit képviselő: Két csoportot szeretnénk létrehozni, egyet a kisebb és egyet a nagyobb
korosztály számára. Mindkét csoport heti gyakorisággal próbálna.
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Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A tervek szerint szeretnének majd fellépni is?
Berta Csaba János elnök: Igen, karácsony környékére tervezzük a bemutatót. Korábban már volt
hasonló előadás, ami elég nagy sikert aratott.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A mesedélutánoknak ki lesz a vezetője?
Berta Csaba János elnök: Előreláthatólag úgy néz ki, hogy van rá szakemberünk. Az illető
kineziológiával foglalkozik, minősítése is van róla, így mi rá gondoltunk. Egyeztetés is történt vele,
szívesen vállalja a feladatot.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: A Művelődési Házunk jelenleg felújítás alatt áll. Hol tervezik
a programokat megvalósítani?
Károly Judit képviselő: A Cigány Kisebbségi Házban lehetne tartani a próbákat, majd amikor
elkészül a Művelődési Ház, ott tartanánk a fellépéseket. Szeretnénk egyébként minél több helyen
megmutatni, hogy mit tudunk.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Van-e ezeknek valamilyen anyagi vonzata?
Károly Judit képviselő: Abban az esetben, ha fellépésre kerül a sor, akkor igen. Szükséges a
jelmezek megvásárlása, valamint a díszlet, de most egyelőre nincs szükség anyagi fedezetre.
Berta Csaba János elnök: Van-e valakinek egyéb kérdése?
Az elhangzottal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a határozati
javaslatot.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
22/2015. (VII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Cigány Közösségi Ház 2015. II. félévi programja
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány
Közösségi Ház 2015. II. félévi programját megtárgyalta, és programként
szeptemberben történő kezdéssel elfogadja a gyermekek részére történő
mesedélutánok tartását, valamint színjátszó csoportok indítását.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit és Kolompár Evelin
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

2. napirendi pont
Szociális térkép készítése a magyarcsanádi cigány közösség körében
Berta Csaba János elnök: Következő napirendi pontunk a szociális térkép készítése a
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magyarcsanádi cigány közösség körében. A szociális térképet elkészítettük, összesen 97 családhoz
jutottunk el. A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vállalta, hogy nemre és életkorra
nézve reprezentatív mintán vizsgálja és elemzi Magyarcsanád Község cigány származású
lakónépességének társadalomstruktúráját. Célunk az volt, hogy a község a rendelkezésünkre
bocsátott adatok és információk alapján képet adjunk Magyarcsanád cigány lakosságának
demográfiai jellemzőiről, az iskolázottsági mutatókról, a jövedelmi, vagyoni helyzetről, a lakhatási
és foglalkoztatási viszonyokról. A szociális térkép készítéséhez az utóbbi években elkészült,
szociális és gyermekvédelmi, szolgáltatóktól nyert információkat is felhasználtuk. Emellett a
szociális térkép fontos funkciója az is, hogy a feltárt társadalmi problémák, a lakosság részéről
megjelenő szükségletek, igények és a helyi szociális ellátórendszer illeszkedésének vizsgálatát
elvégezze, és ennek ismeretében megítélje a segítő rendszer hatékonyságát, hatásosságát,
gazdaságosságát. Továbbá nagyon fontos annak tudatosítása, hogy az így kialakított adatbázis
jövőbeni folyamatos karbantartását is meg kell oldani. A szociális térkép lehetséges hozadékai:
könnyebbé teheti a szociális jellegű célprogramok megfogalmazását, elősegítheti a nemzetiségi
önkormányzat hatékonyabb működését, jó irányba tereli a lakosság és a közszereplők figyelmét,
növelheti a szociális érzékenységet, aktivizálja a település szellemi erejét, a különböző szakemberek
együttműködési készségét. Magyarcsanád Község területén az elmúlt időszakban még nem történt
ilyen jellegű felmérés. A kutatás ütemezése: A kutatás előkészítése, kutatási terv elkészítése, kérdőív
és kódlap elkészítése, a kérdőíves vizsgálat lebonyolítására került sor 2 ütemben. Kérdezőbiztosok a
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, kezdeményezésükre indult el a szociális térkép
megvalósítása, a nemzetiségi önkormányzat munkáját elősegítendő céllal is. Készült erről egy
statisztikai mérleg is, amint látják több oldalas, kérném, hogy ez képezze a jegyzőkönyv
mellékletét.
Van-e még valakinek kérdése?
Az elhangzottal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hozzunk erről egy határozatot.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
23/2015. (VII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Szociális térkép készítése a magyarcsanádi cigány közösség körében
HAT Á R O ZAT
Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális
térkép készítése a magyarcsanádi cigány közösség körében című előterjesztést
megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit és Kolompár Evelin
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

3. napirendi pont
Magyarcsanádi cigányok környezetvédelmi nap megszervezése
Berta Csaba János elnök: Harmadik napirendi pontunk a magyarcsanádi cigányok
környezetvédelmi nap megszervezése tárgyában. A környezetvédelmi napot egy délutáni nap
folyamán szeretnénk megtartani. A nyári gyermekétkeztetés során felajánlottuk a segítségünket,
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ezért ezzel egybekötve tervezzük. Szeretnénk, hogy ha a gyerekek mellett a szülők is részt
vennének a programban. Egyúttal egy higiéniai előadást is tartanánk egy arra alkalmas személy
jelenlétében.
Károly Judit képviselő: Önkéntes munkát vállaltam a nyári táboroztatásban, és készítettünk a
gyermekekkel egy higiéniával, környezetvédelemmel kapcsolatos tesztet. Van egy ismerősünk, aki
környezetvédelemről tart előadásokat, így őt szeretnénk erre a feladatra felkérni.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ezt a tesztet egyénileg vagy csoportosan kellene kitölteni,
illetve lenne-e a számukra valami motiváció?
Berta Csaba János elnök: Erre még nem gondoltunk, majd ezt részletesen ki kell dolgozni.
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető: Mikorra terveztétek ezt a napot?
Berta Csaba János elnök: Konkrét dátum nincs még, de mindenféleképpen augusztusban
szeretnénk.
Van-e még valakinek kérdése?
Az elhangzottal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
24/2015.(VII.02.) Cigány NÖ.
Tárgy: Magyarcsanádi cigányok környezetvédelmi nap megszervezése
HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzata a Környezetvédelmi Nap
megszervezésével kapcsolatos feladatok teendőit megtárgyalta, és úgy határoz, hogy
a 2015. évi feladatalapú támogatás terhére 15.000,-Ft-ot, azaz: tizenötezer forintot
biztosít a rendezvény lebonyolítására.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: 2015. augusztus 15.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Károly Judit és Kolompár Evelin
5.) Irattár

helyben
helyben
helyben
helyben

4. napirendi pont
Ösztöndíj pályázat kiírása az általános iskolás cigány tanulók körében
Berta Csaba János elnök: Következő napirendi pontunk az ösztöndíj pályázat kiírása az általános
iskolás cigány tanulók körében. Ez annyiban módosulna, hogy az elmúlt tanév tanulmányi
eredmény alapján szeretnénk a jó tanulókat jutalmazni szeptemberben az évnyitón, mert
amennyiben ösztöndíj pályázatot írunk ki, akkor minden hónapban ki kell fizetni a határozatban
megszavazott összeget és mivel elég kevés támogatást kaptunk, így erre nem állna elegendő pénz
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rendelkezésre. Viszont nagyon fontosnak tartjuk elismerni a teljesítményt. Ezért gondoltunk arra,
hogy a tanévnyitón díjazzuk az előző tanév legjobban teljesítő tanulóit. Bízunk benne, hogy ez
motiváló erő lehet a következő tanévben.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Ez körülbelül hány gyereket érint?
Berta Csaba János elnök: 8 diákot érint, minden osztályból a legjobb tanulmányi eredményt elérő
cigány tanulót szeretnénk jutalmazni.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Mi lenne a jutalom?
Károly Judit képviselő: Úgy gondoltuk, hogy 1-4. osztályig 2.000,-Ft, 5-8.-ig osztályig 5.000,-Ft
jutalmat adnánk készpénzben.
Berta Csaba János elnök: Megkérdezem van-e még kérdés, vélemény? Mivel nincs kérem
szavazzunk.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
25/2015. (VII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: A 2014/2015-ös tanévben legjobb tanulmányi eredményt elért tanulók díjazása
H AT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2014/2015-ös tanévben a
legjobb tanulmányi eredményt elérő cigány tanulók részére nyújtandó támogatásról
szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy az 1-4. évfolyam legjobb
teljesítményt nyújtó cigány tanulóit osztályonként 2.000,- Ft készpénzzel, az 5-8.
évfolyam legjobb teljesítményt nyújtó tanulóit pedig osztályonként 5.000,- Ft
jutalomban részesíti. A jutalmazáshoz 30.000,-Ft, azaz harmincezer forintot biztosít a
2015. évi költségvetésben a feladatalapú támogatás terhére.
Felelős: Berta Csaba János elnök
Határidő: 2015. szeptember 1.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető
4.) Károly Judit és Kolompár Evelin
5.) Irattár

helyben
helyben
helyben
helyben

5. napirendi pont
Egyebek
Berta Csaba János elnök: Egyebek napirendi pont keretein belül szeretném megemlíteni a két ülés
közötti legfontosabb eseményeket. A május elsejei program szervezésében részt vett az
önkormányzatunk. Voltak kimondottan olyan szervezésű programok, melyeket a Cigány
Önkormányzat tervezett és valósított meg. Vendégeket hívtunk, részt vettünk a főzőversenyen,
melyet meg is nyertünk, illetve az étel kiosztásra került. Az esti programok között cigány bálat
szerveztünk, amely nagy sikert aratott. Van-e valakinek kérdése?
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Az elhangzottal kapcsolatosan hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Berta Csaba János elnök: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy szavazzuk meg a beszámolót.
A képviselő-testület a beszámolóval egyetértve, 2 igen – egyhangú – szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot.
26/2015. (VII. 02.) Cigány NÖ.
Tárgy: A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi május elsejei programjának
beszámolója

HAT Á R O ZAT
A Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. év május elsejei
programról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Berta Csaba János elnök
2.) Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
3.) Károly Judit és Kolompár Evelin
4.) Irattár

helyben
helyben
helyben

Berta Csaba János elnök: Egyebek napirendi pont keretein belül kíván-e még valaki szólni?
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Érkezett egy levél a cigány származású tanulók
tanulmányainak támogatásával kapcsolatban, melyet az elnök úrnak továbbítottunk. A kérdésem az
volna, hogy ez a pályázati felhívás ki lett-e hirdetve, illetve közzé lett-e téve valahol?
Berta Csaba János elnök: Személyesen lettek az érintettek tájékoztatva.
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Javaslom, hogy a megújult magyarcsanádi honlapra tegyük
fel ezt a felhívást.
Berta Csaba János elnök: Rendben, köszönjük szépen. Megállapítom, hogy a kitűzött napirendet
megtárgyaltuk. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. Mivel nincs több hozzászólás,
megköszönöm a megjelenést, és az ülést 11 óra 00 perckor bezárom.
kmft.
Berta Csaba János
elnök

Károly Judit
jegyzőkönyv hitelesítő
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