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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 
14. napján (hétfőn) du. 14:30 órakor tartott  nyílt testületi ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme. 
 
Jelen vannak:    Rostás László    elnök, 
     Rónai Enikő   elnök-helyettes,  

Rostár Erika    képviselő asszony.  
 

Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 
     Bori Sándorné   Jegyzőkönyvvezető 
           
 
Rostás László: Köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette az ülés napirendjét, javasolta annak 
határozathozatal nélküli elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, 
hogy a képviselő-testület egyhangúlag – határozathozatal nélkül – egyetértett azzal. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Tanodai programhoz való csatlakozás  
   Előadó: Rostás László, elnök, Kató Pálné jegyző 
 

2.) Egyebek 
 
 

1.) Napirend 
 

Tárgy:           Előadó: 
Tanoda programhoz való csatlakozás     Rostás László elnök 
         Kató Pálné jegyző 
 

(Tárgyi írásos előterjesztés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Rostás László elnök: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy mindenben támogatni fogja a 
kezdeményezést, de óva intett attól, hogy bárki is nagy reményeket fűzzön az első időszakban 
ahhoz, hogy mindenki lelkesen fogadja az ötletet és annak megvalósítását. Szomorú tapasztalatát 
osztotta meg a jelenlévőket arról, hogy már több ízben tapasztalta, főleg a fiatal romák között, 
hogy nem vállalják fel a roma közösséghez való tartozást, magyarnak vallják magukat és nem 
akarják a roma hagyományok folytatását, sok esetben még a roma kultúra és a nyelv megismerését 
sem tartják fontosnak, sőt sokan „Én nem vagyok cigány” kifejezéssel jutottak el az identitás 
válságáig. Nehéz kitörni a roma, nem roma viszonyításból, mert a többségi társadalomhoz való 
tartozás érzése, egy – egy iskolai élmény, siker, vagy kudarcon múlhat az, hogy mit vállal fel a 
fiatal. A szülői háttér is már teljesen más, már nem az jelenti a problémát, hogy óvodai, iskolai 
rendezvényen megjelenik, vagy nem a gyermek, hanem az anyagiak, illetve annak hiánya dominál. 
A tanodai program a hátrányos helyzetű gyermekek számára jelent előrelépést, függetlenül attól, 
hogy roma, vagy nem roma gyermekről van szó. A járási esélyegyenlőségi fórumon elhangzott 
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előadásra utalva szólt még arról is, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a szülőkkel való 
kommunikációra is, hogy azt az eredményt érhessék el a programban résztvevők, amely a legfőbb 
célt takarja.    

  
K é r d é s   nem hangzott el. 

 
H o z z á s z ó l á s 
 
Rostás Erika képviselő:  Személyes tapasztalatairól adott számot akkor, amikor úgy óvodai, 
mint iskolai élményeiről szólva elmondta, hogy saját gyermekei is sem vallják már magukra nézve 
kötelezőnek a roma kultúra ápolását, a nyelv tanulását, beszélését, mert lazultak azok a kötelékek, 
amelyek ebbe az irányba vinnék őket. Örül ennek a pályázati részvételnek, mert talán többen is 
élnek a lehetőséggel és kevesebb gyermek fog elkallódni. 
 
Rónai Enikő képviselő: Szerinte nagyon nehéz feladat elé állítja a Képviselő-testületet és az 
Elnök urat ebben a programban való részvétel érdekében a gyermekek és szüleik meggyőzése, 
mert sok olyan tabut kellene ledönteni, amely ilyen kis településen, viszonylag zárt közösségben 
elképzelhetetlen. Bízik benne, hogy több év alatt lehet sikereket elérni, ezért támogatta a 
programban való részvételt. 
 
Rostás László  elnök: Elismerte, hogy nagyon sok nehézséggel kell számolni, de annak 
érdekében, hogy minél kevesebb gyermek  kerüljön az alkohol, a drog, a cigaretta fogságába és 
kerüljön ki a munkanélküliségből, fel kell vállalni a szülők és a gyermekek meggyőzését a 
programban való részvétel előnyeiről.  Szavazásra bocsátotta az írásban kiadott előterjesztés és 
annak határozati javaslata változtatás nélküli elfogadását, melyből megállapította, hogy a 
Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal, változtatás nélkül egyetértett azzal és az alábbi 
határozatát hozta meg: 
 
18/2015. (XII. 14.) Rökt határozat 

 
Tárgy: Tanoda programhoz való csatlakozás 
 

H a t á r o z a t 
 

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta tárgyi 
előterjesztésben foglaltakat és támogatja az Emberi Erőforrás Minisztere által EFOP-3.3.1-15 
„Tanoda programok támogatása” tárgyában kiírt pályázatban való részvételt akként, hogy az 
INNOmediator Kutató és Tanácsadó Nonprofit Kft ügyvezetőjével kötött, ezen határozathoz 1. 
mellékletként csatolt Együttműködési Megállapodásban foglaltakat változtatás nélkül jóváhagyja. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Rostás László elnök 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő soros ülésen 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Rostás László Elnök 
- Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője és általa 
- INNOmediator Kutató és Tanácsadó Kft ügyvezetője 
- Forgó Henrik polgármester 
- Irattár 
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Rostás László, elnök: Megköszönte az ülésen megjelentek részvételét, s mivel további 
hozzászólás, észrevétel nem történt, az ülést 15 óra 00 perckor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Rostás László        Rónai Enikő 
        Elnök           jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

 
Kató Pálné 

       jegyző 

 


