
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor  
               megtartott testületi ülésről 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó  CKÖ elnök 
   Csorba Ferenc   CKÖ tag 
   Lakatos Pál    CKÖ tag 
   Tóth Zoltán Béla   CKÖ tag 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai testületi ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk 4 fő CKÖ taggal határozatképes. 
A jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Lakatos Pált megbízni. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 
Lakatos Pál CKÖ tagot a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, nekem lenne két napirendi pont tárgyalására javaslatom: 
1./ Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskeméti Munkaügyi Központtal 
2./ A speciális iskola tanára megkeresett engem, hogy 7 tanuló lenne, akinek a 
kirándulási pénzét tudná-e a CKÖ fedezni. 
Aki ezzel a kiegészítő javaslattal a meghívó szerinti napirendi pontokat elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Előterjesztő: 
 
1./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  Baranyi-Rostás Rodrigó 
     foglalkoztatási tervének véleményezése  CKÖ elnök 
2./ Együttműködési Megállapodás megkötése a  Baranyi-Rostás Rodrigó 
     Kecskeméti Munkaügyi Központtal   CKÖ elnök 
3./ Speciális iskola 7 rászoruló tanulójának a 2010.  Baranyi-Rostás Rodrigó 
     évi osztálykirándulási pénzzel történő segítése CKÖ elnök 
4./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás foglalkoztatási tervének véleményezése 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Az „Út a munkához” program egyre nagyobb teret biztosít a közfoglalkoztatás 
vonatkozásában és hatékonyan alkalmazkodik a helyi kistérségi igényekhez. A 
lehetőségekhez, és a képességekhez igazodó. A közfoglalkoztatási terv egy éves 
időtartamra szól. Tartalmazza a személyek képzettség szerinti összetételét, a 
közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfoglalkoztatások ütemét 
Lajosmizse városában az alábbi intézményekben kerül sor közfoglalkoztatásra: 
Polgármesteri Hivatal, Fekete István Általános Iskola, Fekete István Általános Iskola 
Kollégium, Napközi Otthonos Óvoda, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár, Tűzoltóság. 
Lajosmizsén 2009-ben a közcélú munkavállalók száma 170 fő, 2010. május 1-vel 200 
fő lesz a létszám. 
Az „Út a munkához program” keretében foglalkoztatottak létszámának 90 %-a 
Lajosmizsén roma származású. Jobban járnak így, mint ha rendelkezésre állási 
támogatást kapnának, dupla pénzzel tudnak rendelkezni. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás foglalkoztatási tervét elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
5/2010. (IV. 15.) CKÖ hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
foglalkoztatási tervének véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kecskemét 
  és Térsége Többcélú Társulás foglalkoztatási tervét elfogadja, megtár- 
  gyalásra és elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata  
  Képviselő-testületének. 
  Határidő: 2010. április 15. 
  Felelős:     CKÖ testülete 
 
2./ Napirendi pont 
Együttműködési Megállapodás megkötése a Kecskeméti Munkaügyi Központtal 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Lajosmizse Város Cigány Önkormányzata Együttműködési Megállapodást kíván kötni 
a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató 
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Központtal. A Kirendeltség és Szolgáltató Központ részéről Keskeny Beatrix és Bálint 
István igazgató Úr, a Kisebbségi Önkormányzat részéről pedig én képviselem a 
munkavállalókat.  
Az együttműködési megállapodásban rögzítve vannak a Kirendeltség és Szolgáltató 
Központ vállalásai, a Kisebbségi Önkormányzat vállalásai, a Felek együttes vállalásai, 
kapcsolattartás rendszere, záró rendelkezések. Az együttműködési megállapodás a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponttal. Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki az Együttműködési Megállapodást megkötésre javasolja a Kecskeméti Munkaügyi 
Központtal és felhatalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét a 
megállapodás aláírására, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a CKÖ testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
6/2010. (IV. 15.) CKÖ hat. 
Együttműködési Megállapodás megkötése 
a Kecskeméti Munkaügyi Központtal 

HATÁROZAT 
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat az Együttműködési  
  Megállapodást meg kívánja kötni a Kecskeméti Munkaügyi 
  Központtal, s felhatalmazza a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
  elnökét a megállapodás aláírására. 
  Határidő: 2010. április 15. 
  Felelős:     CKÖ testülete 
 
3./ Napirendi pont 
Speciális iskola 7 fő rászoruló tanulójának a 2010. évi osztálykirándulási pénzzel 
történő egyszeri támogatása 
Baranyi-Rostás Rodrigó 
A speciális iskola tanára megkeresett engem és kérte, hogy a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat ha lehet, 6 főt támogasson. A 6 fő kirándulása összesen 10.000.- Ft-ba 
kerülne. A tanárnő a számlát a 10.000.- Ft-ról hozza. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, én 
javaslom a támogatást. 
Aki egyetért azzal, hogy a CKÖ a speciális iskola 7 fő tanulójának kirándulását 
támogassa összesen 10.000.- Ft-tal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, 
hogy a CKÖ testülete az alábbi határozatot hozta: 
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7/2010. (IV. 15.) CKÖ hat. 
Speciális iskola 7 fő rászoruló tanulójának   
osztálykirándulási pénzzel történő egyszeri támogatása 
2010. évben 

HATÁROZAT 
 
  A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Speciális iskola kérel- 
  mét támogatja, mely szerint 7 fő rászoruló tanulója részére 
  engedélyezi összesen egyszeri 10.000.- Ft osztálykirándulási pénz kifi- 
  zetését a CKÖ 2010. évi pénzügyi keretének terhére. 
  Határidő: 2010. április 15. 
  Felelős:     CKÖ testülete 
 
 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó CKÖ elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 

Lakatos Pál     Baranyi-Rostás Rodrigó 
jkv.hit.      CKÖ elnök 
 
 
Márton Györgyné 
jkv.vez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
4-4/2010. 
  
 
 
 
 
 

Lajosmizse Város Cigány  
Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 15-én, du: 15.00 órakor 

a Városháza  emeleti 2. számú tárgyalótermében 
megtartott testületi ülésről 

 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
5/2010. (IV. 15.) CKÖ hat. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás foglal- 
     koztatási tervének véleményezése 
6/2010. (IV. 15.) CKÖ hat. Együttműködési Megállapodás megkötése a Kecs- 
     keméti Munkaügyi Központtal 
7/2010. (IV. 15.) CKÖ hat. Speciális iskola 7 fő rászoruló tanulójának osz- 

tálykirándulási pénzzel történő egyszeri 
támogatása  2010.  évben 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 


