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M U T A T Ó 
 

Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 
2016. október 26-án 14.45 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött  

 ülésének 
  

J e g y z ő k ö n y v e 
 
8/2016.(X.26.) hat. Az ARNÖ 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.) határozata 

módosításának elfogadásáról  
9/2016.(X.26.) hat. Majális ünnepségen való részvételről szóló beszámoló elfogadásáról 
10/2016.(X.26.)hat. a gyermeknapi rendezvényről szóló beszámoló elfogadásáról 
11/2016.(X.26.)hat. a Vers és Prózamondó verseny eredményéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
12/2016.(X.26.)hat. a legjobb roma tanulónak járó díj kiosztásáról 
13/2016.(X.26.)hat. a II. Alattyáni Kulturális Roma Napról 
14/2016.(X.26.)hat. a budapesti kirándulásról szóló beszámoló elfogadásáról 
15/2016.(X.26.)hat. a Nyárzáró kerti partikról 
16/2016.(X.26.)hat. a beiskolázási csomagok osztásáról 
17/2016.(X.26.)hat. a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel közösen 

benyújtott „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című 
pályázat benyújtásáról 

18/2016.(X.26.)hat. a MACIKA- Útravaló ösztöndíjprogramban résztvevő helyi roma 
tanulók támogatásáról 

19/2016.(X.26.)hat. az Alattyáni Római Katolikus Egyházközösséggel kötött 
együttműködési megállapodás megújításáról és a november 1-i 
megemlékezés megrendezéséről 

20/2016.(X.26.)hat. a Jászsági családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal kötött 
együttműködési megállapodás megújításáról és tájékoztatás az ennek 
keretein belül történő eseményekről 

21/2016.(X.26.)hat. a Jászberényi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával kötött 
együttműködés megújításáról és annak változatlan tartalommal történő 
elfogadásáról 

22/2016.(X.26.)hat. az Idősek Klubjával kötött együttműködési megállapodás megújításáról 
23/2016.(X.26.)hat. a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel kötött   

együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő 
megújításáról 

24/2016.(X.26.)hat. a Polgárőrséggel kötött együttműködési megállapodás megújításáról és 
annak változatlan tartalommal történő elfogadásáról 

25/2016.(X.26.)hat. a Helytörténeti Körrel kötött együttműködési megállapodás 
megújításáról és annak változatlan tartalommal történő elfogadásáról 

26/2016.(X.26.)hat. az Egyenlő Bánásmód Hatósággal kötött együttműködési megállapodás 
megújításáról és annak változatlan tartalommal történő elfogadásáról 



 
27/2016.(X.26.)hat. a környékbeli roma önkormányzatok rendezvényein való részvételről 
28/2016.(X.26.)hat. a Roma holokauszt megemlékezésen való részvételről 
29/2016.(X.26.)hat. a II. Zsír On The Fest helyi sportrendezvényen való részvételről 
30/2016.(X.26.)hat. a Jászberényi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési  

megállapodás megújításáról 
31/2016.(X.26.)hat. a JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal kötött  

együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő 
elfogadásáról 

32/2016.(X.26.)hat. a JNSZ Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szerevett 
szakmai fórumról 

33/2016.(X.26.)hat. Alattyáni Hírmondó helyi újságban történő publikálásról 
 
 
 
Készült: 1 pld-ban 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület (ARNÖ) 2016.  
 október 26-án 1445órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött  
 ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza, Alattyán, Szent István tér 1. 
 
Jelen vannak: 
Ráczné Luda Edina ARNÖ elnök 
Horváth Sándor  ARNÖ elnök helyettes 
 
Tóth Ildikó    jegyző 
Major Flóra  jzkv.vezető 
 
Luda Edina az ARNÖ elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 3 fős testületből 2 fő jelen van.  
Javaslatot tett az ülés napirendjére, az írásos meghívó alapján. 
Más napirendi javaslat nem volt. 
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal elfogadta az ülés napirendjére tett 

javaslatot 
 
Az ülés napirendje: 
 
1./  Előterjesztés az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

 költségvetésének módosítására 
  Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
  
2./  Beszámoló a Majális ünnepségen való részvételről 
  Előadó: Horváth Sándor elnökhelyettes 
 
3./   Beszámoló a gyermeknapi rendezvényről 
  Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
4./   Beszámoló a Vers- és Prózamondó Verseny eredményéről 
  Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
5./    Tájékoztató a legjobb roma tanulónak járó díj kiosztásáról 
  Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
6./ Beszámoló a II. Alattyáni Kulturális Roma Napról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
7./ Beszámoló a budapesti kirándulásról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
8./ Beszámoló a Nyárzáró kerti partikról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
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9./ Tájékoztató a beiskolázási csomagok osztásáról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
10./ Előterjesztés a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel közösen benyújtott 

„Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázatról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
11./ Előterjesztés a MACIKA- Útravaló ösztöndíjprogramban résztvevő helyi roma tanulók 

támogatására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
12./ Előterjesztés az Alattyáni Római Katolikus Egyházközösséggel kötött együttműködési 

megállapodás megújítására és a november 1-jei megemlékezés megrendezésére 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
13./ Előterjesztés az együttműködési megállapodás megújítására a Jászsági Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal és tájékoztatás az ennek keretein belül történő 
eseményekről 

 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
14./ Előterjesztés a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött 

együttműködés megújítására és annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
15./ Előterjesztés az Idősek Klubjával kötött együttműködési megállapodás megújítására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
16./ Előterjesztés a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel kötött 

együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő megújítására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
17./ Előterjesztés a Polgárőrséggel kötött együttműködési megállapodás megújítására és 

annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
18./ Előterjesztés a Helytörténeti Körrel kötött együttműködési megállapodás megújítására 

és annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
19./ Előterjesztés az Egyenlő Bánásmód Hatósággal kötött együttműködési megállapodás  

megújítására és annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 

 
20./ Beszámoló a környékbeli roma önkormányzatok rendezvényein való részvételről 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
21./ Tájékoztató a Roma holokauszt megemlékezésen való részvételről 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
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22./ Beszámoló a II. Zsír On The Fest helyi sportrendezvényen való részvételről 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 

23./ Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési 
megállapodás megújítására 

 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
24./ Előterjesztés a JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal kötött 

együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő elfogadására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
25./ Beszámoló a JNSZ Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szerevett szakmai 

fórumról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
26./ Előterjesztés az Alattyáni Hírmondó helyi újságban történő publikálásra 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
 
1. napirend: 
Előterjesztés az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
módosítására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
A testület megtárgyalta és változatlan tartalommal elfogadta az előterjesztésben foglaltakat. 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki egyetért, szavazzon. 
 

- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
8/2016.(X.26.) határozata 
Az ARNÖ 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.18.) határozata módosításának 
elfogadásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016.(II.18.) határozatának módosítását. 
 
Erről értesül: 
1./ Pénzügy helyben 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző  
 
 
2. napirend: 
Beszámoló a Majális ünnepségen való részvételről 
Előadó: Horváth Sándor elnökhelyettes 
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Horváth Sándor elnökhelyettes: Az Önkormányzat által szervezett Majális rendezvényen az 
ARNÖ is részt vett. Az általunk állított sátorban közel 200 embert vendégeltünk meg egy 
tányér birka pörköltre. Lehetőség volt az ARNÖ tagjaival kötetlen beszélgetésre, szívesen 
fogadtuk a helyiek tanácsait, észrevételeit. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámolóban foglaltakat, 
szavazzon. 
 

- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
9/2016.(X.26.) határozata 
Majális ünnepségen való részvételről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a beszámoló tartalmát. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
3. napirend: 
Beszámoló a gyermeknapi rendezvényről 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: A roma és nem roma gyerekek önfeledten szórakozhattak. A 
trambulin, a légvár és a népi fajátékok garantálták, hogy minden csöppség kellőképp 
elfáradjon. A profi arcfestőkből álló csapat gondoskodott róla, hogy az alattyáni piac téren 
számtalan kis pókember, minnie egér és pillangó rohangálhasson. A hangulatot Jancsi bohóc 
tovább fokozta, aki másfél órás produkciója alatt mindenki arcára mosolyt csalt. Ismét 
megrendezésre került a tavaly nagy sikernek örvendő szkanderverseny és Alattyán szépe 
választás is. Ám idén egy újdonsággal is készültünk: palacsintaevő verseny volt különböző 
kategóriákban. Aki nem indult a versenyen, annak is jutott bőven palacsinta. Segítőink egész 
nap folyamatosan sütötték és kínálták a kilátogatóknak. Az óvó nénik a nap folyamán több 
mint 300 darab lufi-figurát hajtottak. Idén sem volt hiány édességben: rengeteg csoki, 
cukorka, jégkrém került szétosztásra valamint végig ingyen üdítő annak, aki megszomjazott. 
A boldog arcokat látva és a visszajelzések alapján úgy gondoljuk, sikerült felejthetetlenné 
tenni a helyi gyermekek számára ezt a napot. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 

- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
10/2016.(X.26.) határozata 
a gyermeknapi rendezvényről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a beszámoló tartalmát. 
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Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
 
4. napirend: 
Beszámoló a Vers- és Prózamondó Verseny eredményéről 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Közel 20 gyerek indult a Magyar Költészet napja és A Roma 
Kultúra Világnapja alkalmából rendezett vers- és prózamondó versenyen. Hallhattunk 
előadásokat lovári nyelven is, melyeket különdíjjal is jutalmaztunk.  
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
11/2016.(X.26.) határozata 
a Vers- és Prózamondó Verseny eredményéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a beszámoló tartalmát. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
 
5. napirend: 
Tájékoztató a legjobb roma tanulónak járó díj kiosztásáról 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: A helyi általános iskola ballagó diákjai közül idén is jutalmaztuk a 
legjobb roma tanulót. A tantestülettel közösen Kállai Attilát választottuk, akinek jutalma egy 
vásárlási utalvány, egy könyv és egy csokor virág volt. Továbbá példaértékű tanulmányi 
eredményéért, szorgalmáért és magatartásáért egy könyvvel jutalmaztunk Kállai Gréta, 3. 
osztályos tanulót is. Bízunk benne ezzel a díjazással ösztönözzük a többi roma gyereket is, 
hogy tanulmányaikat a tőlük telhető lehető legjobban folytassák. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
12/2016.(X.26.) határozata 
a legjobb roma tanulónak járó díj kiosztásáról 
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Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a tájékoztató tartalmát. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
6. napirend: 
Beszámoló a II. Alattyáni Kulturális Roma Napról 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Ismét sikeres pályázatot nyújtottunk be melyből megvalósulhatott 
ez a rendezvény. Közel 300 fő volt kíváncsi a helyi és jászsági települések tehetséges roma 
fellépőire. Kultúránk zenés-táncos jellegzetességei mellett hagyományos ételek is készültek, 
melyet a vendégek ingyen fogyaszthattak. Foglalkoztató sarkunkban a kisebbeket különböző 
rejtvények várták, amik mind a roma kultúrával, hagyományokkal voltak kapcsolatosak. Az 
esti bál lehetőség teremtett arra, hogy a környékbeli romák együtt mulathassanak a helyiekkel 
a saját kultúránk zenéjére, a saját táncainkkal bármiféle megkülönböztetés nélkül. 
 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
13/2016.(X.26.) határozata 
a II. Alattyáni Kulturális Roma Napról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a beszámoló tartalmát. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
7. napirend: 
Beszámoló a budapesti kirándulásról 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Augusztus 11-én 56 fővel reggel 9-kor elindult kis csapatunk 
Budapestre, hogy a helyi roma gyerekek nyarát valami különleges élménnyel is dúsítsuk. Első 
megállónk a Budai Vár-negyed volt, ahová gyalog, rengeteg lépcsőn keresztül jutottunk el. 
Megtekintettük a Mátyás templomot, a Bécsi kaput és a csodálatos pesti panorámát nyújtó, 
Halászbástyát is. Rendesen kifáradt a csapat, a Parlamentig vezető úton legfeljebb csak annak 
járt a szája, aki evett. Pócs János országgyűlési képviselő úrnak köszönhetően a Parlamentet 
VIP idegenvezetéssel tekinthettük meg. Volt szerencsénk a koronázási ékszerek melletti 
őrségváltási ceremóniát is látni. Az aulában található Országgyűlési Múzeumban Mária 
Terézia viaszszobrával fényképezkedtünk, majd az interaktív tárlatvezetést hallgattuk végig. S 
mivel már volt sportos és tanulmányi része a kirándulásunknak, így nem maradhatott el a 
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szórakozás sem. Az Európa szerte híres Atlantisz gyermekei című előadásra már hónapokkal 
ezelőtt le kellett foglalni a jegyet. A Fővárosi Nagycirkusz porondülésén mindannyiunk 
lélegzete elakadt a hihetetlen produkciók láttán. A fellépő-tér pillanatokon belül egy óriás 
szökőkúttá tudott változni, ahol a művészek szó szerint a tűzön, vízen és levegőben, 
legtöbbször biztosítókötél nélkül mutatták be műsorszámaikat. Voltak bűvészek, 
állatidomárok, kötéltáncosok de maga a látványvilág is különleges volt. A két és fél órás 
műsor során a gyerekek arcán a mosoly és a döbbenet váltották egymást. A késő esti órákban 
érkeztünk csak haza kellőképp kifáradva. De úgy gondoljuk, ez is egy olyan élmény volt a 
résztvevők számára, amit még sokáig fognak emlegetni. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
14/2016.(X.26.) határozata 
a budapesti kirándulásról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a beszámoló tartalmát. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
 
8. napirend: 
Beszámoló a nyárzáró kerti partikról 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Augusztus végén elköszöntünk mi is a nyártól. A Művelődési Ház 
udvarában két alkalommal is nyárzáró kerti partit rendeztünk, ahová ingyen bárki jöhetett. 
Lehetett nyársalni virslit, kolbászt, szalonnát, de a lustábbak elé már a készre sült grillezett 
húsokat tálaltuk. Jó hangulatban telt mindkét este, sőt az egyikből még egy kisebb fajta buli is 
kinőtte magát. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
15/2016.(X.26.) határozata 
a Nyárzáró kerti partikról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a beszámoló tartalmát. 
 
Erről értesül: 
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1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
9. napirend: 
Tájékoztató a beiskolázási csomagok osztásáról 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: A helyi roma családok beiskolázási költségeinek csökkentése és a 
tanulók kedvének meghozatala miatt augusztus végén iskolaszerekből összeállított 
csomagokat osztottunk. Jó volt látni az örömöt sokak arcán, hisz volt olyan, aki csak ezzel a 
csomaggal tudta elkezdeni az idei tanévet.  
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
16/2016.(X.26.) határozata 
a beiskolázási csomagok osztásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a beszámoló tartalmát. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
10. napirend: 
Előterjesztés a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel közösen benyújtott 
„Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázatról 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Az ARNÖ elnökeként mentornak kérte fel a vezetőség, a pályázat 
eredménye még nem ismert. A mentori feladatokat nyertes pályázat esetén vállalja. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
17/2016.(X.26.) határozata 
a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel közösen benyújtott „Roma lányok 
korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázat benyújtásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete a pályázat benyújtását tudomásul vette.  
 
Erről értesül: 
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1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
11. napirend: 
Előterjesztés a MACIKA - Útravaló ösztöndíjprogramban résztvevő helyi roma tanulók 
támogatására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Szeptemberben közel 50 kérelem érkezett be hozzánk, hogy 
igazoljuk a pályázó nemzetiséghez való tartozását.  Minden esetben ki is állítottuk az 
igazolást, ezzel támogatva a roma diákok tanulmányai után járó ösztöndíj elnyerését. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
18/2016.(X.26.) határozata 
a MACIKA- Útravaló ösztöndíjprogramban résztvevő helyi roma tanulók 
támogatásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete a beszámolót elfogadta. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
12. napirend:  
Előterjesztés az Alattyáni Római Katolikus Egyházközösséggel kötött együttműködési 
megállapodás megújítására és a november 1-jei megemlékezés megrendezésére 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Minden alattyáni elhunyt romáért misét mondatunk és a temetőben 
lévő emlékművet megkoszorúzzuk, és gyertyát gyújtunk.  
Az Alattyáni Római Katolikus Egyházközösséggel megkötött együttműködési megállapodást 
javasolja változatlan tartalommal elfogadni. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
19/2016.(X.26.) határozata 
az Alattyáni Római Katolikus Egyházközösséggel kötött együttműködési megállapodás 
megújításáról és a november 1-jei megemlékezés megrendezéséről 
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Az ARNÖ Képviselő-testülete az elhangzottakat tudomásul vette.  Az Alattyáni Római 
Katolikus Egyházközösséggel kötött együttműködési megállapodást változatlan tartalommal 
elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1./ Alattyáni Római Katolikus Egyházközösség 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
 
13. napirend: 
Előterjesztés az együttműködési megállapodás megújítására a Jászsági Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal és tájékoztatás az ennek keretein belül történő eseményekről 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Folyamatos kapcsolat van az ARNÖ és a szervezet helyi 
képviselője között. Több alkalommal működtünk együtt családok életvitelének 
higiénikusabbá tételekor. Javasolja az együttműködési megállapodás további hatályban 
tartását. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
20/2016.(X.26.) határozata 
a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött együttműködési 
megállapodás megújításáról és tájékoztatás az ennek keretein belül történő 
eseményekről 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta  az előterjesztésben foglaltakat. A 
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás 
tartalmát változatlan tartalommal elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1./ Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
 
14. napirend: 
Előterjesztés a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött együttműködés 
megújítására és annak tartalmának változatlan tartalommal történő elfogadására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Az egész évben való folyamatos kapcsolattartásnak köszönhetően 
egyre több helyi roma tud elhelyezkedni a munka világában. A Foglalkoztatási Osztály által 
szervezett tájékoztató napokon rendszeresen részt veszünk és helyi álláskeresőket is 
eljuttatunk ezekre a rendezvényekre. 
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Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
21/2016.(X.26.) határozata 
a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött együttműködés 
megújításáról és annak változatlan tartalommal történő elfogadásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete megtárgyalta és változatlan tartalommal elfogadta a 
Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött együttműködési megállapodást. 
 
Erről értesül: 
1./Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
 
 
15. napirend: 
Előterjesztés az Idősek Klubjával kötött együttműködési megállapodás megújítására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Folyamatos kapcsolattartás jellemző ezzel az intézménnyel is. 
Egymás rendezvényein részt veszünk. Az ARNÖ karácsony alakalmával ismét köszönti a 
legidősebb helyi roma lakókat, melyek kiválasztásában az Idősek Klubjának vezetősége is 
segítségünkre lesz. Javasolja az együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő 
elfogadását.  
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás  tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
22/2016.(X.26.) határozata 
az Idősek Klubjával kötött együttműködési megállapodás megújításáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete a beszámolót tudomásul vette és az Idősek Klubjával kötött 
együttműködési megállapodást változatlan tartalommal fenntartja. 
 
Erről értesül: 
1./ Idősek Klubja Alattyán 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
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16. napirend: 
Előterjesztés a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel kötött együttműködési 
megállapodás változatlan tartalommal történő megújítására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: a roma tanulók magatartásbeli problémáinak javításában többször 
kérték már segítségünket, amit közösen sikerült is megoldani. Több pályázatot is nyújtottunk 
már be közösen, melyek eredménye még nem ismert. Az együttműködés változatlan 
tartalommal történő fenntartását javasolja. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
23/2016.(X.26.) határozata 
a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel kötött együttműködési 
megállapodás változatlan tartalommal történő megújításáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel kötött 
együttműködési megállapodást változatlan tartalommal jóváhagyja. 
 
Erről értesül: 
1./ Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézmény 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
 
17. napirend: 
Előterjesztés a Polgárőrséggel kötött együttműködési megállapodás megújítására és annak 
változatlan tartalommal történő elfogadására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Rendezvényeink során a Polgárőrség segédkezik a helyszín 
biztosításában. Az ARNÖ folyamatosan toborozza a tagokat önkéntes polgárőrnek. 
Mindenképpen javasolja az együttműködés fenntartását.. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
24/2016.(X.26.) határozata 
a Polgárőrséggel kötött együttműködési megállapodás megújításáról és annak 
változatlan tartalommal történő elfogadásáról 
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Az ARNÖ Képviselő-testülete a Polgárőrséggel megkötött együttműködési megállapodás 
tartalmát változatlan tartalommal elfogadja.  
 
Erről értesül: 
1./ Polgárőrség 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
 
18. napirend: 
Előterjesztés a Helytörténeti Körrel kötött együttműködési megállapodás megújítására és 
annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: kezdeményeztük, hogy minél több helyi roma látogassa a 
helytörténeti gyűjteményünket és annak gyarapításához egy-két régi családi emlékkel mi is 
hozzájárultunk. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
25/2016.(X.26.) határozata 
a Helytörténeti Körrel kötött együttműködési megállapodás megújításáról és annak 
változatlan tartalommal történő elfogadásáról 
 
Az ARNÖ  Képviselő-testülete a Helytörténeti Körrel kötött együttműködési megállapodást 
változatlan tartalommal elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1./ Helytörténeti Kör vezetője 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
 
 
19. napirend: 
Előterjesztés az Egyenlő Bánásmód Hatósággal kötött együttműködési megállapodás  
megújítására és annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: A Hatóság képviseletében dr. Kormányos Nóra referens 
fogadóórát tartott az ARNÖ irodában, ahol a helyi lakosok problémáira közösen próbáltunk 
megoldást találni. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 



 23 

 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
26/2016.(X.26.) határozata 
az Egyenlő Bánásmód Hatósággal kötött együttműködési megállapodás megújításáról és 
annak változatlan tartalommal történő elfogadásáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete az Egyenlő Bánásmód Hatósággal kötött együttműködési 
megállapodást változatlan tartalommal elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1./ Egyenlő Bánásmód Hatósága 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
 
20. napirend: 
Beszámoló a környékbeli roma önkormányzatok rendezvényein való részvételről 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 

Ráczné Luda Edina elnök: Egyre több környékbeli településsel kötünk együttműködési 
megállapodást, melyet idén sikerült rengeteg tartalommal megtölteni. Az általunk szervezett 
rendezvényeken Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti és Jászberény is képviseltette 
magát fellépőkkel, de mi is számos helyre vittük el a tehetséges alattyáni fiatalokat. Jártunk a 
Jászladányi Hagyományőrző Kulturális Roma Napon, ahol táncosaink nyűgözték le a 
közönséget és felléptünk a XXIII. Jászsági Cigánynapon is. Továbbá meghívott vendégként 
az ARNÖ tagjai részt vettek az I. Roma Hagyományőrző Kulturális Napon szervezett 
főzőversenyen is, ahol tradicionális ételeink nyerték el a zsűri tetszését. Számos más 
rendezvényen is részt vettünk, melyek programjai a mellékletben találhatók 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
27/2016.(X.26.) határozata 
a környékbeli roma önkormányzatok rendezvényein való részvételről 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
 
21. napirend: 
Tájékoztató a Roma holokauszt megemlékezésen való részvételről 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
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Ráczné Luda Edina elnök: Az ARNÖ tagjai augusztus 2-án a Cigány Történeti, Oktatási és 
Holokauszt Központban jártak, ahol Makai István és Colleen Bell nagykövet mondott 
beszédet. Együtt emlékeztünk arra a közel 3000 romára, akit néhány órán belül az auschwitz-
birkenaui koncentrációs táborban kivégeztek. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
28/2016.(X.26.) határozata 
a Roma holokauszt megemlékezésen való részvételről 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. 

Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
22. napirend: 
Beszámoló a  Zsír On The Fest helyi sportrendezvényen való részvételről 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 

Ráczné Luda Edina elnök: A nyár közepén megrendezésre kerülő helyi sporteseményre 
igyekeztünk minél több roma versenyzőt indítani. A nap folyamán szétosztott hűsítők és 
édességek mellett felajánlottunk egy ajándékcsomagot a legjobb helyi focistának is, aki 
Kardos János lett. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
29/2016.(X.26.) határozata 
a  Zsír On The Fest helyi sportrendezvényen való részvételről 
 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. 

 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 



 25 

23. napirend: 
Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás 
megújítására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Részt vettünk a Rendőrkapitányság által szervezett féléves 
tanácskozáson, ahol az aktuális problémák, javaslatok után drogprevenciós előadást is 
hallhattunk. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
30/2016.(X.26.) határozata 
a Jászberényi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás megújításáról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete a Jászberényi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési 
megállapodást változatlan tartalommal elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1./ Jászberényi Rendőrkapitányság 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
 
 
24. napirend: 
Előterjesztés a JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal kötött 
együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő elfogadására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Részt vettünk az október 12-én tartott Közösség- Ifjúság- 
Esélyteremtés című járási szakmai fórumon, melyen hasznos információkat tudtunk meg 
például a megváltozott munkaképességű emberek támogatásáról vagy a közösségfejlesztésről. 
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló és az 
együttműködési megállapodás tartalmát, szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
31/2016.(X.26.) határozata 
a JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal kötött együttműködési 
megállapodás változatlan tartalommal történő elfogadásáról 
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Az ARNÖ Képviselő-testülete a beszámolót és a JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Házzal kötött együttműködési megállapodást változatlan tartalommal elfogadja. 
 
 
 
Erről értesül: 
1./ JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
2./ ARNÖ tagjai 
3./ Polgármester, jegyző 
 
 
25. napirend: 
Beszámoló a JNSZ Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szerevett szakmai 
fórumról 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: Részt vettünk a Roma Nemzetiségi Szakmai fórumon, melyen 
tájékoztatást kaptunk a nemzetiségi önkormányzatokat és a roma társadalmat érintő aktuális 
pályázati lehetőségekről.  
 
Ráczné Luda Edina elnök szavazásra tette, aki el tudja fogadni a beszámoló tartalmát, 
szavazzon.  
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
32/2016.(X.26.) határozata 
a JNSZ Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szerevett szakmai fórumról 
 
Az ARNÖ Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
 
26. napirend: 
Előterjesztés az Alattyáni Hírmondó helyi újságban történő publikálásra 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
Ráczné Luda Edina elnök: A helyi újság 3. negyedéves példányában összesítettük az ARNÖ 
nyári programjait. A cikk a mellékletben található. 
 
- az ARNÖ Képviselő-testülete 2 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
33/2016.(X.26.) határozata 
Alattyáni Hírmondó helyi újságban történő publikálásról 
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Az ARNÖ Képviselő-testülete a publikálás tényét tudomásul vette. 
 
Erről értesül: 
1./ ARNÖ tagjai 
2./ Polgármester, jegyző 
 
 
Mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, Ráczné Luda Edina ARNÖ elnöke az ülést 
berekesztette. 

 
 
 

Kmf. 
 
 

 
Ráczné Luda Edina sk.                           Horváth Sándor sk. 
   ARNÖ -elnöke                                                            ARNÖ elnök helyettes 

 
 
 
 
 

Tóth Ildikó 
jegyző 



Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
                     E l n ö k é t ő l 
        5142 Alattyán, Szent István tér 1. 
 

M E G H Í V Ó 
 

Értesítem, hogy az 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. október 26-án (szerda)  1445 órai kezdettel 
közmeghallgatással egybekötött ülést tart,  

melyre ezúton tisztelettel meghívom 
 
Az ülés helye: Községháza, Alattyán  
 
N a p i r e n d: 
1./  Előterjesztés az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 

 költségvetésének módosítására 
  Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
  
2./  Beszámoló a Majális ünnepségen való részvételről 
  Előadó: Horváth Sándor elnökhelyettes 
 
3./   Beszámoló a gyermeknapi rendezvényről 
  Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
4./   Beszámoló a Vers- és Prózamondó Verseny eredményéről 
  Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
5./    Tájékoztató a legjobb roma tanulónak járó díj kiosztásáról 
  Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
6./ Beszámoló a II. Alattyáni Kulturális Roma Napról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
7./ Beszámoló a budapesti kirándulásról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
8./ Beszámoló a Nyárzáró kerti partikról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
9./ Tájékoztató a beiskolázási csomagok osztásáról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
10./ Előterjesztés a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel közösen benyújtott 

„Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázatról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
11./ Előterjesztés a MACIKA- Útravaló ösztöndíjprogramban résztvevő helyi roma tanulók 

támogatására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 



12./ Előterjesztés az Alattyáni Római Katolikus Egyházközösséggel kötött együttműködési 
megállapodás megújítására és a november 1-jei megemlékezés megrendezésére 

 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
13./ Előterjesztés az együttműködési megállapodás megújítására a Jászsági Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal és tájékoztatás az ennek keretein belül történő 
eseményekről 

 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
14./ Előterjesztés a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött 

együttműködés megújítására és annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
15./ Előterjesztés az Idősek Klubjával kötött együttműködési megállapodás megújítására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
16./ Előterjesztés a Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménnyel kötött 

együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő megújítására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
17./ Előterjesztés a Polgárőrséggel kötött együttműködési megállapodás megújítására és 

annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
18./ Előterjesztés a Helytörténeti Körrel kötött együttműködési megállapodás megújítására 

és annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
19./ Előterjesztés az Egyenlő Bánásmód Hatósággal kötött együttműködési megállapodás  

megújítására és annak változatlan tartalommal történő elfogadására 
Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 

 
20./ Beszámoló a környékbeli roma önkormányzatok rendezvényein való részvételről 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
21./ Tájékoztató a Roma holokauszt megemlékezésen való részvételről 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
22./ Beszámoló a II. Zsír On The Fest helyi sportrendezvényen való részvételről 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 

23./ Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitánysággal kötött együttműködési 
megállapodás megújítására 

 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
24./ Előterjesztés a JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal kötött 

együttműködési megállapodás változatlan tartalommal történő elfogadására 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 



 
25./ Beszámoló a JNSZ Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szerevett szakmai 

fórumról 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
26./ Előterjesztés az Alattyáni Hírmondó helyi újságban történő publikálásra 
 Előadó: Ráczné Luda Edina elnök 
 
 
A l a t t y á n, 2016. október 20. 
 
        Ráczné Luda Edina sk. 
                      ARNÖ- elnöke 





































Tárgy :   Felhívás a „Költészettel a zenéért” I. Tiszafüredi roma versmondó versenyre 

Időpont:  2016.05.26 csütörtök du. 14 óra 

Helyszín:  Városi Könyvtár és Információs Központ, Tiszafüred, Petőfi S. u. 15 

Szervező: Tiszafüredi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Illésné Sándor Edit, elnök 

  www.kisebbsegionkormanyzat@gmail.com 

koordinator:  Vas-Szegedi Julianna, tel: 0670-450-1688 

 

Tisztelt Intézményvezető! 

 

Önkormányzatunk teret szeretne adni arra, hogy a gyermekek jobban  megismerjék a roma kultúra, 

költészet gyöngyszemeit. Choli Daróczi József – ismert , méltán elismert roma költő, író, előadó május 

26.-án ünnepli 77. születésnapját, s ezzel a rendezvénnyel szeretnénk ezt is megünnepelni. Terveink 

közt szerepel az ő személyes meghivása, jelenléte adna igazi elismerést a rendezvényünknek. 

 

Természetesen a gyerekek választhatnak szabadon (ajánlott irodalomjegyzéken kívül is) roma verset, 

költeményt, mellyel nevezhetnek a versenyre, 2 kategóriában: 

I. 13-14 – általános iskola 7./8.  osztály 

II. 14-18 – középiskola 1-4. osztály 

 

Kérjük, hogy nevezésüket legkésőbb ( versenyző neve, osztály, település, választott költemény) 

2016.május 20ig küldjék az alábbi cimre: 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

5350 Tiszafüred, Örvényi u. 5. 

Vagy a fenti e-mailen! 

 

Együttműködésüket remélve, sikeres felkészülést kívánok!  

        Illésné Sándor Edit 

Tiszafüred, 2016-05-10 









 
JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa 

JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház  
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

Telefon: 56/514-946, Tel/Fax: 56/514-947 
E-mail: kiss.marta@eselyfk.hu   Internet: http://eselyteremtesihazak.gov.hu 

 

 
Új Nemzedék Szolnoki Közösségi Tér 

5000, Szolnok, Kossuth Lajos út 18. 
Mobil: +36 70 330 53 95 

E-mail: rezak.tamas@unp.hu; nagy.krisztina@unp.hu 
Web: www.ujnemzedek.hu 

 

Tisztelt Kolléga! 
 

A JNSZ Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, valamint az Új Nemzedék Szolnoki Közösségi Tér 
tisztelettel meghívja Önt és/vagy érdeklődő kollégáit a  

KÖZÖSSÉG – IFJÚSÁG – ESÉLYTEREMTÉS 

című járási szakmai fórumra. 

A fórum célja, hogy az érintett témákban a résztvevők kölcsönösen informálják egymást, ill. új együttműködések 
jöjjenek létre, továbbá jó gyakorlatok megismerésére biztosítsunk lehetőséget.  
 
Időpont: 2016. október 12. 13.30-16.00 (regisztráció 13.00-tól) 
Helyszín: Csillagház-Cserhaj Szolgáltatóház (Jászapáti, Kossuth L. u. 5.) 
 

Program: 
13.30 – 14.45 Referátumok 
Új Nemzedék Újratöltve – bemutatkozik a Szolnoki Közösségi Tér 

Előadó: Rezák Tamás, ifjúságszakmai koordinátor, Új Nemzedék Szolnoki Közösségi Tér 

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása az EFOP-1.1.1.-15 központi programban 
Előadó: Tóth Andrea, területi koordinátor, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

Kisvárosi közösségfejlesztési tapasztalatok 
Előadó: Hajnal László, irodavezető, Nemzeti Művelődési Intézet JNSZ Megyei Iroda 

Közösségfejlesztés a vidékfejlesztési programokban – aktuális pályázati lehetőségek 
 Előadó: Dr. Barancsi Ágnes, megyei területi felelős, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

Az önkéntesség gyakorlata – kihívások és lehetőségek az önkéntesség területén 
 Előadó: Dr. Nagyné Varga Ilona, igazgató, Esély Közalapítvány 
 
14.45 – 16.00 Konzultáció és műhelybeszélgetés 

 
 
Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen Kiss Márta esélyteremtési munkatárs felé egy rövid válasz e-mailben 
(kiss.marta@eselyfk.hu), vagy telefonon (56/514-946) visszajelezni, 2016. október 10-én 16.00 óráig. Egy 
szervezettől/intézménytől több jelentkező részvételére is lehetőség van. (Kérjük, a résztvevők nevét, beosztását a 
válaszlevélben/telefonon szíveskedjenek jelezni.) 
 
Bízunk benne, hogy számíthatunk megtisztelő részvételükre. 
 
 
Szolnok, 2016. október 4. 

Tisztelettel: 
 

Dr. Nagyné Varga Ilona s.k. 
igazgató 

Rezák Tamás s.k. 
ifjúságszakmai koordinátor 

 








