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Horváth István elnök köszönti Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületét és a megjelenteket. A mai napra kitűzött és összehívott ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kis
Gusztáv és Katonáné Horváth Ilona tagokat válassza meg.
A javaslatot Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

CKÖ elnök javaslata az ülés napirendjére:
1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről.
2) Egyebek
A Cigány Kisebbségi önkormányzat tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2011. (IV.13.) CKÖ
határozata
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
ülésének napirendjét
állapította meg:

az

alábbiak

szerint

1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi
Önkormányzat
megalakulása
óta
végzett
tevékenységéről.
2) Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Napirendi pont.
Beszámoló Bököny
tevékenységéről

Cigány

Kisebbségi

Önkormányzat

megalakulása

óta

végzett

Horváth István CKÖ elnök:
Mint tudjuk, a mostani költségvetésünk csak 209.000 forint. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a
pályázatokat.
Katonáné Horváth Ilona CKÖ elnökhelyettes:
Van egy pályázat, aminek a neve „Hosszú távú közfoglalkoztatás”. Az elnök úrral bementünk a
Munkaügyi Központba is, hogy bővebb tájékoztatást kapjunk a pályázatról. A pályázat sajnos 70%-os
támogatottságú; így a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 30% önerőt kellett volna biztosítani.
Mivel nincs ennyi pénzünk, így kútba ment ez a pályázat.
Kis Gusztáv CKÖ képviselő:
Van egy másik pályázat, aminek csak 5%-os az önereje, 500 eFt-ra lehet pályázni. Műsorokat,
fellépéseket szervezhetnénk vele.
Horváth István CKÖ elnök:
Én a munkaprogramot helyezem előtérbe, az a fontosabb. A bökönyi kisebbség mélyszegénységben
él, így úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy munkájuk legyen. Az elnökhelyettes asszonnyal
már találtunk is egy olyan pályázatírót, akinek csak akkor kell fizetni, ha sikeres a pályázat.

A Vízüggyel is felvettem a kapcsolatot, hogy adjanak munkát a bökönyieknek. A Megyei Cigány
Kisebbségi Önkormányzattól kaptam is egy levelet, hogy van egy olyan lehetőség, hogy Bökönyben
gátőrség alakuljon. Ez akár 8-10 családnak is munkát tudna adni.
Kis Gusztáv CKÖ képviselő:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta intenzíven működik. Azt tartom a
legfontosabbnak, hogy együttműködjünk a hivatallal, az iskolával, az óvodával és a védőnőkkel. Úgy
gondolom, hogy ha ezekkel az intézményekkel jó kapcsolatot alakítunk ki, konzultálunk, elmondjuk
egymásnak a problémáinkat, akkor közösen megoldhatjuk azokat. Büszkén jelentem ki, hogy én
mindenkivel felvettem a kapcsolatot, napi szinten beszélgetek az intézmények vezetőivel.
Felvettük a kapcsolatot a Vöröskereszttel is és kaptunk 4 mázsa ruhát, amiből még 1 mázsa meg van.
Bökönyben én és a polgármester asszony voltunk az elsők, akik elvégezték a szemétgyűjtést. Együtt
gyűjtöttük, megtisztítottuk a Makarenko, a Damjanich, a Debreceni és a Vörösmarty utcát.
Felvettem a kapcsolatot a „Minden gyerek lakjon jól” Alapítvánnyal. Az alapítvány vezetője
elmondta, hogy ha marad az adományokból, akkor megpróbálnak segíteni.
Kállósemjénben voltunk versenyen a gyerekekkel. 50 indulóból cigánytáncban elértünk egy 4.
helyezést, disco táncban szintén 4. hely, énekben pedig egy 2. helyezést. Nagyon sokra tartom a
gyerekek tehetségét, nem kellene őket elhanyagolni.
Horváth István CKÖ elnök:
Ha nincs több hozzászólás, akkor kézfenntartással jelezze az, aki elfogadja a Bököny Cigány
Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről szóló beszámolót!
A Cigány Kisebbségi önkormányzat tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011. (IV.13.) CKÖ
határozata
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elfogadja a Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat
megalakulása óta végzett tevékenységéről szóló
beszámolót.

2. Napirendi pont:
Egyebek
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nagyon sok kisebbségitől kikötötték az áramot, és sokuknak elmaradása van. Felvettem a
kapcsolatot a Héra Alapítvánnyal, akik megpróbálnak segíteni azokon a hátrányos helyzetű
családokon, akiknek nagy összegű közüzemi elmaradása van. Vegyétek fel ezekkel az emberekkel a

kapcsolatát, számoljátok össze, hogy hány ilyen család van. A Héra Alapítvány segítségével hátha
megoldódna a problémájuk.
Horváth István CKÖ elnök:
Ez nagyon jó lenne.
Gulyás József jegyző:
A szociális rendelet, azaz a 1993. évi III. tv módosult. A törvény leszabályozza, hogy a jegyző feladata
lesz megvizsgálni azt, ha valaki kérelmet ad be bérpótló juttatásra, akkor rendben kell tartania a saját
portáját. Bökönyben nagyon sok család udvara tele van szeméttel, nem foglalkoznak a higiéniával –
ez nem csak a kisebbségi családokra igaz, ugyanúgy sok magyar családnál is. Ezért kérem Önöket,
hogy erre hívják fel a kisebbségi családok figyelmét is, mert ha nem tartják rendben az udvart, akkor
sajnos el kell vennünk a bérpóló juttatásukat.

Több napirendi pont nem volt, az elnök bezárta az ülést.
Kmft.
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