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Tájékoztató
a Csorvási Roma Önkormányzat működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Csorvási Roma Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben három taggal végezte
munkáját: Lukács Kálmán elnök, Lukács Kálmánné elnökhelyettes, és Kesztyűs Péterné
képviselő. Az év során kilenc ülést és egy közmeghallgatást tartottunk, és 65 határozatot
hoztunk meg. Az üléseinket a Polgármesteri Hivatalban tartottuk, és munkánkat az apparátus
segítette. Erre a megkötött együttműködési megállapodás adott lehetőséget, amit ezúton is
megköszönök Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének. Továbbá megköszönöm
azt is a Képviselő-testületnek, hogy lehetőséget adott a belső ellenőrzés lefolytatására a
Csorvási Roma Önkormányzatnál. Az ellenőrzés megállapításai alapján elkészült egy
Intézkedési Terv, amellyel a gazdálkodásunk szabályosságát javítjuk.
Gazdálkodásunkban fő szerepet az állami támogatások jelentik. Mint már közismert
két fő támogatásra számíthatunk egy-egy évben: a működési támogatásra és a feladatalapú
támogatásra. 2015-ben működési támogatásként 189.801 Ft-ot kaptunk, míg feladatalapú
támogatásként 1.250.082,- Ft-ot nyertünk el. Ebből a két számadatból is látható, hogy csak a
működési támogatásból nagyon szerény lehetőségeink lennének. Szükség van tehát arra, hogy
minél szélesebb körű tevékenységet folytassunk a helyi közösségünkben, és ezt döntésekkel is
megalapozzuk, hiszen a feladatalapú támogatás alapszisztémáját jelentő pontrendszerben erre
kapjuk azokat a pontokat, amelyek végül a támogatás nagyságát határozzák meg. Tehát a jó
munka nagyobb támogatást eredményez, és az elnyert támogatás ösztönzi a munkát, hiszen a
forrásokat fel kell használni. Úgy gondolom, hogy az évek során egyre inkább megtanultuk
ezt a szisztémát, és mára az eredményesség szempontjából sem vallunk szégyent.
Természetesen ehhez az is kell, hogy a Pénzügyi- és Gazdasági Iroda vezetője Zakál Dezsőné
és munkatársai a gazdálkodásunkat a megfelelő módon segítik. (Az Önkormányzatunk saját
pénzforgalmi számlával rendelkezik.)
A pénzügyi lehetőségeink viszonylag nagyobb mozgásteret engedtek, így
továbbhaladhattunk azon az úton, amelyet a 2014-2019-es ciklus kezdetén határoztunk meg.
Ennek a koncepciónak a lényege az volt, és jelenleg is az, hogy a helyi romákat programok,
rendezvények segítségével, a közös élmények közösségformáló erejével alakítsuk egy
összetartó, egymást segítő helyi közösséggé. Ebben a célunkban az elmúlt évben jelentős
eredményeket értünk el, kialakult egy 60-80 főből álló olyan „csapat”, akik állandó résztvevői
voltak a Csorvási Roma Önkormányzat rendezvényeinek. El kell mondani azt is, hogy ebben
a közösségben vannak nem romák is, hiszen célunk nem az elkülönülés a többségi
társadalomtól, hanem éppen az abba való integrálódás, és ez a kapcsolódási pont lehetővé is

teszi ezt. Én magam is – elnökként - egyre többször tapasztalom munkánk elismerését a nem
roma emberek körében.
Rendezvények, programok szintjén elmondható, hogy 2015-ben kitettünk magunkért.
A fő közösségi programunk a 2015. augusztus 20-án megrendezett Budapesti Ünnepi
Kirándulás volt. A program magában foglalta a Magyar Országgyűlés épületének a
Parlamentnek a megtekintését, sétát a fővárosban, szabad programot, majd a nap zárásaként
az ünnepi tűzijáték megtekintését. Kora reggel indultunk, az 50 fős autóbusz teljesen megtelt.
A technikai szervezésben - autóbusz biztosítása, útvonal tervezése, étkezés megrendelése stb.
- nagy segítségemre volt Lukács Kálmánné elnökhelyettes és Kesztyűs Péterné képviselő.
Érkezést követően a Parlamentet tekintettük meg, amelyet legtöbbünk most látott először,
főként a csoportban lévő gyermekeknek, de a felnőtteknek is igazi élmény volt az Ország
Háza, és benne többek között a koronázási ékszerek. Az ebédet követően szabad program
keretében több látványosságból választhattak a résztvevők, ki-ki tetszése szerint. Este az
ünnepi tűzijáték megtekintésével zártuk a programot, ami élőben teljesen más volt, mint amit
eddig a televízió képernyőjén tekinthettünk meg. Késő éjszaka fáradtan, de élményekkel
gazdagon érkeztünk haza Csorvásra. Ez a programunk több százezer forintot emésztett fel
költségvetésünkből, de elmondható, hogy megérte, évek múltán is szívesen fogunk
visszaemlékezni rá. A nap eseményeiről az egyik résztvevő cikket jelentetett meg a Csorvási
Híradóban, amivel egy kicsit a közösségünk összetartó erejét is megmutattuk a
Csorvásiaknak.
A fő rendezvényünk mellett több kisebb rendezvényt is tartottunk. Ezek közül
kiemelném a fiatal korosztály részére szervezett gyermeknapot, amelyet már hagyományosan
a Forrás-tónál tartunk meg. Itt egy egész napos elfoglaltságot biztosítunk a gyerekeknek,
szabadtéri játékokat szervezve. De szintén a gyerekeknek rendeztük meg a Mikulás-napot,
amelyen több, mint negyven csomagot osztottunk ki a gyerekek részére a program keretében.
Ezen kívül szerveztünk horgászversenyt, bográcsos-napot, kerékpáros kirándulást. Év végén
tartottuk meg a hagyományos Óév Búcsúztatót, amelyen idén is közel száz fő vett részt romák
és nem romák együttesen. Családi-nap keretében tartottuk meg azt a közmeghallgatást,
amelyen több hozzászóló megerősített minket abban, hogy helyes úton járunk, ugyanis
elmondták, hogy a Csorvási Roma Önkormányzattól a jövőben is elsősorban azt várják, hogy
a helyi közösség részére tartalmas programokat, rendezvényeket szervezzen. Úgy gondoljuk
mi is, hogy a helyi roma családokat ezzel tudjuk a legjobban segíteni, hiszen anyagi helyzetük
az ilyesfajta kikapcsolódást, tartalmas időtöltést teszi legkevésbé lehetővé. Tehát a jövőben is
folytatjuk ezt a munkát.
Kiemelném programjaink közül azt a Bűnmegelőzési előadást is, amelyet a
Békéscsabai Rendőrkapitánysággal együtt rendeztünk a Csorvási Gulyás Mihály Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola felsőbb osztályaiban tanuló diákok részére. A Békéscsabai
Rendőrkapitánysággal már évek óta jó a kapcsolatunk, a pár éve kinevezett
rendőrkapitánnyal, Dr. Bede Sándor rendőr alezredes úrral személyes kontaktust is sikerült
kialakítani. Így vált lehetővé, hogy a bűnmegelőzéséért felelős munkatársa vállalta az
együttműködést a Csorvási Roma Önkormányzattal, és sikerült megtartani az előadást a
fiatalok részére. Ez egy új típusú vállalás volt az Önkormányzatunk részéről, de úgy
gondolom, hogy ezzel is segítettük a települési közösségi célok megvalósítását.
Az előzőekben az együttműködésnek egy szép példájáról írtam, de az év során nagyon
sok együttműködő partnerről tehetnék még említést. Sokan segítették a munkánkat helyből,
például a Csorvási Gazdák Zrt. már évek óta támogatja rendezvényeinket, de említhetem a
Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.-t, amely helyiséget
biztosított több rendezvényünkhöz is. Együttműködés alakult ki a Csorvási Szlovák
Önkormányzattal is, az év során egy-két rendezvényükön részt vettünk, de ugyanez
elmondható Csorvás Város Önkormányzatának rendezvényeivel kapcsolatban is.

Megköszönöm Baráth Lajos polgármester úr több alkalommal nyújtott segítségét is.
Kapcsolatinkat a környező települések roma nemzetiségi önkormányzataival az elmúlt évben
többször is megerősítettük, együttműködési megállapodások megkötésével. Ilyen
megállapodást kötöttünk a Battonyai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, az Orosházi Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal, vagy a Békés Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A
megyei roma önkormányzat, amely jelentősebb forrásokkal rendelkezik, 2015-ben a
munkánkat is segítette oly módon, hogy a Családi-nap és a Mikulás-nap rendezvényeihez 15
ezer - 15 ezer forintos támogatást nyújtott. Ezzel az együttműködési megállapodásban
foglaltakat sikerült számunkra kedvező módon kamatoztatni. A támogatással elszámoltunk, és
örömmel számolhatok be arról, hogy tavalyi munkánkat úgy értékelték a megyei roma
vezetők, hogy idén újabb 50 ezer forintos támogatást kaptunk egy rendezvényünkhöz.
A munkáról szólva elmondhatom, hogy az nemcsak magunkkal szemben elvárás,
hanem a helyi közösségünkkel szemben is. A már említett közmeghallgatáson az is
elhangzott, hogy a támogatások igénylése helyett a családoknak is a munkát kell a
középpontba helyezni, abból kell létfenntartásukat biztosítani. Nagyra értékeljük, hogy
Csorvás Város Önkormányzata évek óta biztosítja, hogy több mint száz fő - tavaly 140 ember
- vehet részt a közfoglalkoztatásban, ez a roma családoknak is nagyon nagy segítség. Magam,
elnökként is megpróbálom a tőlem telhetőt megtenni a helyiek munkához jutásáért.
Vállalkozókkal próbálok kapcsolatot kialakítani, mezőgazdasági idénymunkát közvetítek, ha
lehetőség van rá, és mindenkit arra biztatok, hogy használja ki akár az olyan munkavállalást
is, ami elsőre nehéznek is tűnne. Ilyen lehetőség volt, amikor autóbusszal szállítottak
munkásokat a megyéből egy baromfi-feldolgozóba. El kell ismerni, hogy ez nem az „ideális”
munkahely, de egyben azt is be kell látnunk, hogy Békés megyében továbbra is szűkösek a
gazdasági lehetőségek.
Az előzőekből kiderül, hogy támogatásainkat visszafogtuk, és átgondoltuk. Néhányat
azonban továbbra is fenntartottunk. Ezek egy része a gyermekeket, fiatalokat érinti, ilyen a
tanulmányi ösztöndíj, a tanév végi jutalmazás, és a gyomaendrődi nyaralás. A támogatások
másik része a családokat érinti, amelyet most már általában a Családsegítő Központon
keresztül bonyolítunk, így került sor tartós élelmiszer, burgonya, és használt ruha kiosztására.
Működésünk során teljesítettük a képviselői kötelezettségünket, azaz nemzetiségi
képviselőkként vagyonbevallást készítettünk, és azt határidőre le is adtuk. Továbbá
mindannyian szerepelünk azon a köztartozásmentes adózói listán, amelyre még
megválasztásunkat követően kellet a felvételünket kérni.
Munkánkat a továbbiakban is a helyi roma közösség érdekeit szem előtt tartva
kívánjuk végezni.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem tájékoztatóm megvitatását és tudomásul vételét.
Csorvás, 2016. március 25.
Lukács Kálmán s. k.
a Csorvási Roma Önkormányzat
elnöke

