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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Romaügyi Koordinációs Tanács 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elkészült, melyet 
mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület elé. 

A Romaügyi Koordinációs Tanács az SZMSZ 24. § (4) bekezdése alapján tevékenységéről 
évente beszámol a Képviselő-testületnek. 

Fentiek értelmében Mucsi András Képviselő Úr elkészítette a Romaügyi Koordinációs 
Tanács 2010. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, melyet mellékelten terjesztünk a T. 
Képviselő-testület elé. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Romaügyi Koordinációs tanács 2010. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
  Mucsi András képviselő 

Békés, 2010. december 13. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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Beszámoló a Roma Koordinációs Tanács  
2010. évi tevékenységéről 

 

Bevezető gondolatok  

A Roma Koordinációs Tanács és a romaügyi tanácsnok legutóbb 2009 decemberében számolt be 

tevékenységéről Békés város képviselő-testületének, eleget téve az SZMSZ-ben leírt beszámolási 

kötelezettségünknek. A Roma Koordinációs Tanács ebben az évben is az SZMSZ és a törvények 

tiszteletben tartásával, lehetőség szerint minél szélesebb társadalmi kapcsolatrendszerben végezte 

munkáját.  

 

A Roma Koordinációs Tanács tevékenysége  

A Roma Koordinációs Tanács 2010-ben összesen 4 hivatalos ülést tartott, ezen kívül minden hétfőn 

egyeztetünk. A Polgármesteri Hivatal négyes számú irodájában minden nap fogadóórát tartott Varga 

Zsolt irodavezető, aki a roma (és bennünket felkereső nem roma) polgártársainkat segítette az 

ügyintézésben. Munkánk lényege, hogy a romákat érintő kérdésekről véleményt nyilvánítsunk, a 

Polgármester Urat információkkal lássuk el ebben a témában. Ebből a célból ebbe az évben többször is 

tanácskoztunk a vele. A rendelkezésünkre álló félmillió forint egy részét az év végéig felhasználtuk. 

Munkánk során szoros kapcsolatra törekedtünk a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjaival, 

különösen annak elnökével és elnökhelyettesével. Ebben az évben cigány kisebbségi önkormányzati 

választás is volt, ezért folyamatosan figyelemmel kísértük a kampányt, és szoros kapcsolatot 

építettünk ki Surman Zoltán elnök úrral. Varga Zsolt révén részt veszünk a Kulturális és Sport 

Bizottság munkájában is. Ezáltal megkapunk minden, romákat is érintő anyagot.  

A Polgármester Úrral továbbra is egyeztetünk a megszépült játszótér és a Liget értékeinek védelméről. 

Ennek érdekében a város parkőrt állított be Kovács Gusztáv parkőr személyében. Az ő munkájára 

külön ki fogunk térni. Ezzel kapcsolatban időközönként megbeszélést folytattunk Czinanó Tihamér 

úrral, valamint a Polgárőrség és a Nemzetőrség helyi képviselőivel.  

Roma főzőnap megszervezéséről döntött nyáron a Békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 

amelyben társszervezőként mi is részt vettünk. Mucsi András tanácsnok segítséget nyújtott a 

Kulturális Központtal való egyeztetésben. Így, ha szűkösen is, de kijött a költségvetésből a 

rendezvény. A roma hagyományőrző fesztiválon főzőcsapattal kint volt a csapatunk is.  

Polgármester Úr javaslatára augusztus hónapban beiskolázási ösztöndíj pályázatot bonyolítottunk le 

összesen 60.000 Ft értékben. Az elv az volt, hogy az iskolák javaslatára nem pénzt, hanem tanszereket 

kapnak a diákok. A mintegy 20 diák füzeteket, ceruzákat, tollakat, vonalzókat kapott, a csomagot 

személyesen Varga Zsolt és Kovács Gusztáv vitte ki a nyerteseknek. A pályázatot Varga Zsolt 

irodavezető bonyolította le, egyeztetve Vári Lászlóné, Deákné Domonkos Julianna tagintézmény-

vezetővel és Szabó Endréné igazgatóval. Az egyeztetések során tájékozódott a roma gyerekek 

tanulmányi helyzetéről, a velük kapcsolatos problémákról.  
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A buszkísérő és parkőr tapasztalatai  

Ezzel kapcsolatban a tavalyi tapasztalatokat ismét idézhetjük: A buszkísérő munkakört 2006 óta 

Kovács Gusztáv látja el, aki ez év nyarától a Ligetben is parkőr munkát is vállalt. Munkája során a 

nyári-őszi hónapokban este nyolcig vigyázza főként a játszótér rendjét, a játékok épségét. Az értékeink 

megóvása közös felelősségünk, de sajnos sok esetben a szülők sincsenek tisztában (?) a játszótéri 

játékok rendeltetésszerű használatával. Kovács Gusztáv – maga is a roma kisebbség tagja – erélyes 

fellépésével sikeres munkát végzett, de sajnos az éjszakai vandalizmust meggátolni nem tudja. Ebben 

a munkában viszont segítségére volt a Nemzetőrség, amelynek tagjai az éjszakai órákban vigyázták a 

rendet. Kovács úr munkakörében szeptembertől júniusig a reggeli és délutáni iskolabuszon lát el 

felügyelői funkciót. A gyermekekkel rengeteg a probléma, sok a neveletlen gyermek.  

 

Az irodavezető tapasztalatai  

„A közel két éve tagja vagyok a Roma Koordinációs Tanácsnak és iroda vezetőként már 

elfogadottnak és fontosnak érezhetem munkám fontosságát a városban élő roma és nem roma 

lakosság körében egyaránt. Az önkormányzat négyes számú irodájában naponta keresnek fel 

munkanélküli problémákkal, szociális és egyéb magán jellegű ügyekkel. Naponta 15-20 

személy fordul meg nálunk. Az ügyfelekkel munkatársam, Mucsi András képviselő is 

szívesen foglalkozik, aki mindenféle ügyek, problémák megoldásában segít. Ezen kívül az 

önkormányzat munkatársai is elő segítik a munkám. Az ügyfelek bátran fordulnak hozzám 

segítségért családi gondok megoldásában is. Mindezekben a lehetőségeimhez mérten 

igyekszem eleget tenni, mind a hivatal mind a cigány lakosok elvárásainak. Továbbra is 

rendszeresen járok ki a cigány telepeken élő roma családokhoz, akiket továbbra is 

tájékoztatok a Város Önkormányzata aktuális eseményeiről és pályázatairól, valamint 

programjairól. 

Folyamatosan tartom a kapcsolatot a már korábban felkeresett civil szervezetekkel, 

önkormányzati intézményekkel. Rendszeresen informáljuk egymást a megüresedett 

álláshelyekről, és együtt működünk a megfelelő személyek kiválasztásában, esetleg pályázati 

lehetőségekben, való részvételben. Jó a kapcsolatom a helyi óvodák és iskolák vezetőivel. 

Folyamatosan figyelem az aktuális pályázatok kiírását, megjelenését, amelyekről 

tájékoztatom az érdeklődőket. Több személy is fordult hozzám közép és főiskolai pályázatok 

letöltése és kitöltése érdekében. Heti kapcsolatom van Surman Zoltán BCKÖ elnökkel.” 

 

Békés, 2010. december 7.  

      Mucsi András sk. 

      Elnök  


