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Készült: A  Ludányhalászi  község  cigány  kisebbségi  önkormányzat  által 
2010.10.29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumról.

Jelen vannak: 4 fő kisebbségi képviselő
                          Kovács Imre Ludányhalászi község polgármestere
                          Brunda József Ludányhalászi község alpolgármestere
                          Szeles  Marianna  Ludányhalászi  község  önkormányzatának 
képviselő-testületi tagja
                          Jónás Gábor LUNGO DROM megyei elnöke
                          Bangó Tamás LUNGO DROM megyei alelnöke
                          Ludányhalászi lakosok 
 
Oláhné Ujhelyi Annamária elnök köszönti a lakossági fórumon megjelenteket, 
majd  bemutatja  a  kisebbségi  önkormányzat  képviselőit,  a  LUNGO  DROM 
megyei elnökét, alelnökét, majd ismerteti a napirendi pontokat.

1. Napirend: A kisebbségi önkormányzat működése, költségvetése
2. Napirend: Fogadónap, iroda
3. Napirend: Adományok gyűjtése,
4. Napirend: Jövőre tervezzük
5. Napirend: Egyebek
 
1. Napirend:A kisebbségi önkormányzat működése, költségvetése

Oláhné  Ujhelyi  Annamária  elmondja,  hogy  a  településen  eddig  még  nem 
működött kisebbségi önkormányzat, így mindenki számára ez egy új dolog. A 
kisebbségi önkormányzat alakuló ülése 2010.10.14-én volt, melyen a testület 4 
egybehangzó igennel megválasztotta Oláhné Ujhelyi Annamáriát elnöknek, és 4 
egybehangzó igennel  Gönczi  Lajosnét alelnöknek.  Oláhné Ujhelyi  Annamária 
elmondja, hogy egy kisebbségi önkormányzat fő feladata a képviselt közösség 
hagyományainak,  anyanyelvének  és  kultúrájának  megőrzése,  ápolása  és 
fejlesztése. Így s kisebbségi önkormányzat nemcsak a hagyományokat, kultúrát 
szeretné megismertetni a fiatalokkal, hanem különböző programok alkalmával 
az összetartást is erősíteni szeretné a közösségben.

Költségvetés ismertetése:

Az  éves  költségvetés  kisebbségi  önkormányzatok  esetében  hozzávetőlegesen 
565.000 Ft volt a 2010-es évben. Ezt az összeget két részletben kapja meg a 
kisebbségi önkormányzat. A költségvetés terhére a képviselők megállapíthatnak 



tisztelet  díjat  is,  de mi  úgy gondoljuk,  hogy nem ezért alakultunk meg,  nem 
pénzért tesszük amit teszünk, így mi tiszteletdíjat nem veszünk fel.
Ismertetjük  azt  is  a  lakossággal,  hogy  a  kisebbségi  önkormányzatnak  nincs 
hatósági  jogköre,  így  az  nem  adhat  semmilyen  segélyt.  De  megpróbál  a 
lehetőségeihez mérten minden másban támogatást, segítséget nyújtani.
 
2. Napirend: Fogadónap, iroda

Oláhné Ujhelyi Annamária elmondja, hogy a kisebbségi önkormányzat szeretne 
majd fogadónapot is tartani heti rendszerességgel, melyhez az iroda kijelölése a 
községi  önkormányzat feladata,  mely folyamatban van. Abban az esetben, ha 
meglesz  a  kijelölt  iroda,  akkor  igény  szerint,  de  legalább  heti  egyszer 
fogadónapot  tart  a  kisebbségi  önkormányzat.  Az  irodában  dolgoznak  a 
képviselők  a pályázati  lehetőségeket  kutatják,  adományokat  gyűjtenek, 
programokat szerveznek.
 
3. Napirend: Adományok gyűjtése

Oláhné Ujhelyi Annamária  elmondja,  hogy mivel  a kisebbségi  önkormányzat 
költségvetése  igen  kevés,  így  a  különböző  eseményekre,  ünnepekre 
adományokat szeretnének majd gyűjteni. Felveszik a kapcsolatot olyan segíteni 
tudó szervezettel, nagyvállalattal, magánszeméllyel, akik segítségével az egyes 
események, ünnepek sikeresebben megvalósulhatnak. Emellett minden pályázati 
lehetőséget  megpróbálnak,  ami  adódik  a  jövőben,  hogy  a  kisebbségi 
önkormányzat még többet tudjon ezáltal segíteni működésével.
 
4. Napirend: Jövőre tervezzük

Oláhné  Ujhelyi  Annamária  elmondja,  hogy  jövőre  szeretne  a  kisebbségi 
önkormányzat több programot is tartani.
Májusban  gyermeknapot,  nyár  folyamán  romanapot  szeretne  a  kisebbségi 
önkormányzat megvalósítani. De emellett segíteni szeretne augusztus végén az 
óvoda  és  iskolakezdési  szezonban  a  szülőknek.  Decemberben  pedig 
Mikulás estet  tartana  a  kisebbségi  önkormányzat,  gondolván  ismét  a 
gyermekekre.
 
5.Napirend: Egyebek

Oláhné  Ujhelyi  Annamária  elnök  elmondja,  hogy  szeretne  jó  kapcsolatot 
kialakítani a települési önkormányzattal. Elmondja, hogy a jegyzőasszony eddig 
is  már  nagyon segítőkész  volt  mindenben  a  kisebbségi  önkormányzat  ügyeit 
illetően. Továbbá elmondja még, hogy nagyon fontos és nehéz feladatnak tartja 
a kisebbség összefogását.



 
 
Oláhné Ujhelyi  Annamária  átadja a  szót  Jónás Gábornak,  a LUNGO DROM 
megyei elnökének.
 
Jónás Gábor:
Nagyon örül a hallottaknak, a képviselők lelkes hozzáállásának, és annak, hogy 
a polgármester valamint az alpolgármester urak is jelen vannak, tükrözve ezzel 
is  a  két  önkormányzat  közötti  jó  kapcsolatot. Segítséget  ígér  a  kisebbségi 
önkormányzat képviselőinek, elmondja, hogy nagyon sok pályázati kiírás lesz a 
2011-es évre, és ezzel kapcsolatban is segítséget nyújt, ha szükség lesz rá.

Több kérdés, észrevétel nem lévén az elnök asszony az ülést bezárta.

Oláhné Ujhelyi Annamária Gönczi Lajosné
 elnök           elnökhelyettes
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