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A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete működését a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltak alapján, tevékenységét a Szervezeti és Működési 

Szabályzata alapján végzi. 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben 4 fő képviselővel működött és 11 

alkalommal tartott képviselő-testületi ülést, melynek keretében a november 10-én megtartott 

ülés, lakossági közmeghallgatással egészült ki. Az év folyamán a testület   24 db határozatot 

hozott. 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az  önkormányzati feladatainak ellátásához  2017. 

év elején a  Hősök u. 23. szám alatti ingatlant, 2017. április hónaptól a Polgár, Aradi u. 1. sz.  

alatti  épületet bérelte.  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület  a Polgári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat által bérelt  irodaépület  bérleti díjához a 6/2017.(I.19.) sz. KT 

határozatában   25.000.- Ft/hó összegű támogatást biztosított, mely éves szinten 300.000.- Ft -

ot jelentett. 

Bevételek alakulása 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 

támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) 

Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

részére működésének és kötelező közfeladataik ellátásának finanszírozására 782 000 Ft 

összegű támogatást biztosított. 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben az Emberi Erőforrások Miniszterének 

döntése alapján a kapott pontszámok figyelembe vételével 401.640 Ft feladatalapú 

támogatásban részesült az alábbiak szerint: 

- A nemzeti érdekképviselettel összefüggő feladatok: 5 pont 

- A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő feladatok: 10 pont 

- A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok: 0 pont 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete az 6/2017. (I.19.) számú határozata 

alapján 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott bérleti díj támogatás címen a 

Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.  

A 2016. évi maradvány összege: 29 637 Ft. 

Kamatbevételek: 151 Ft. 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi összes költségvetési bevétele 

1 463 428  Ft volt. 
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Kiadások alakulása 

Személyi juttatások: 

- reprezentációs kiadások                                                                   41 844 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 

- reprezentáció után fizetendő járulékok:                                           21 000 Ft  

Dologi kiadások: 

- Készletbeszerzés (irodaszer, festékek, koszorú)                            128 498 Ft 

- Kommunikációs szolgáltatások (mobiltelefon feltöltés)                           0 Ft 

- Bérleti díj                                                                                        250 000 Ft 

- Közüzemi díjak       81 043 Ft 

- Egyéb szolgáltatások (belépőjegyek, kulcsmásolás, postaköltség)  24 117 Ft 

- Kiküldetések kiadásai                                                                     137 197 Ft 

- Reklám és propagandakiadások                                                      567 257 Ft 

- Működési célú előzetesen felszámított általános  

forgalmi adó                                                                                    167 776 Ft 

- Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (pénzforgalmi jutalék)             12 478 Ft 

Beruházások: 

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (asztal, székek)                          30 000 Ft 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi összes költségvetési kiadása 

 1 461 210  Ft volt. 

2018. évre áthúzódó maradvány összege 2 218 Ft. 

2017. március – 2017. december  hónap közötti időszakban  végzett tevékenységek az alábbi 

feladatokból, programokból tevődtek össze:  

 

- 2017. március 8.-án  a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nőnap alkalmából    

„ Nőnapi rendezvényt” tartott.   A rendezvényen  16 roma származású hölgy  vett részt, 

mely  alkalomból virággal és apró ajándékokkal kerültek köszöntésre, a rendezvényen 

kívül további 19 nő került virággal köszöntésre. 

 

- 2017. március 15.-én  az önkormányzat tagjai, az 1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharc 169. évfordulója alkalmából megrendezésre  kerülő városi  

megemlékezésen vettek rész. 

 

- 2017. március 18.-án  önkormányzatunk 16 rászoruló roma család részére 

élelmiszercsomagot adományozott. Az adományozás három képviselő támogatásából 

került megoldásra, akik fejenként 10 ezer forintot  ajánlottak fel.  A családok nagyon 
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örültek ennek a kezdeményezésnek, ezért jövőre is szeretnénk programunkat folytatni, 

és bővíteni az adományozottak körét. 

 

- A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat partnerszervezetként működik közre 

Polgár Város Helyi Esélyegyelőségi Programjának megvalósításában.  

Önkormányzatunk a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata során 2017. április 

19-én   írásban számolt be az elmúlt év során történő  intézkedésekről: többek között a 

hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíjtámogatásáról, a rendkívüli téli időjárás miatt 

rászoruló roma családok érdekében tett intézkedésekről, az óvodai, iskolai  

intézményekkel való kapcsolattartásról, az idős korosztály figyelemmel kíséréséről. 

Javaslatként került megfogalmazásra továbbá a peremterületeken élő iskolás gyermekek 

számára a téli időszakban történő iskolabusz megszervezése. 

 

- 2017. május 1.-én  „Roma sportnap” került  megszervezésre.  A rendezvényen több mint 

150 fő vett részt, mely keretében   7 csapat felállításával  kispályás labdarúgás  került 

lebonyolításra.   A szervező önkormányzat  a program során  a nagy létszámmal jelen 

lévő gyermekek részére  külön sportversenyt tarott:  futás, zsákba futás,  foci, kézilabda  

játékokban. A nap folyamán a  versenyzők részére apróbb ajándékok kerültek 

kiosztásra. A sportrendezvényt ízletes ebéddel zárták, melyen minden résztvevő 

megvendégelésre került. 

A sikeres  rendezvényről  a helyi „Polgár-társ” újságban is  beszámoltak. 

 

- A 2017. május 5.-én  az önkormányzat képviselte magát a BSZC József Attila 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskola  ballagási ünnepségén.  

 

- Polgár Város Önkormányzata a 2017. május 17-i ülésére tűzte ki a  „Tájékoztató a 

Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről” című   napirendi 

pontot. 

Az ülésen a  napirendi pont tárgyalása során felmerülő kérdésekre az önkormányzat 

elnöke  szóbeli tájékoztatást nyújtott. 

 

- 2017.  május 26.-án  a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  részt vett a  Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola „Tavaszi Zsongás”  közösségi rendezvényén. 

 

- 2017. június 11.-én  szervezte meg az önkormányzat a már hagyománynak mondható 

”Jó tanuló roma gyermekek” megvendégelését.  A program keretében a kiemelkedő 

tanulmányi eredményt elért roma gyermekek számára a helyi strandfürdőn egész napos 

strandolási  lehetőség került biztosításra, teljes ellátással.  A jó tanulmányi eredményt 

elért gyermekek   kiválogatásában, az általános iskola  pedagógusai  segítettek. A  nap 

során    a képviselő-testület tagjai, valamint egy pár  segítő szándékú  szülő felügyelete 

mellett,  mintegy  30 fő  gyermek   vehetett részt a kellemes kikapcsolódást  és 

szórakozást  biztosító   programon. 

 

- 2017. június 17-én  a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  képviselte magát a  

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola végzős diákjainak ballagási ünnepségén, 

valamint  2017. június 22.-én a tanévzáró ünnepségén. 

 

- 2017. július 05.-én a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat   Együttműködési 

Megállapodást kötött   a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A felek 

megállapodtak, hogy a két település roma lakosságát érintő hagyományőrző programok, 
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kézműves, gasztronómiai, kulturális rendezvények lebonyolítása, és a hagyományőrző 

ének-zenei együttesek fellépésének elősegítése érdekében kölcsönösen 

együttműködnek.  Együttműködnek  továbbá  a hátrányos helyzetű gyermekek  részére  

történő közös programok, sportnapok, vetélkedők szervezésében is. 

 

- 2017. július 08-án  a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat   koordinálási feladatokat 

látott el a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrkapitányág szervezésében  történő „Ki mit tud”    

verseny előkészítésében.  Az önkormányzat képviselői  a vetélkedőre jelentkező  polgári 

roma gyerekek  összeírásában és a próbák megszervezésében vállaltak koordináló 

szerepet.  A  „Ki mit tud”  tehetségkutató versenyre  tekintélyes létszámmal és nagy 

örömmel   jelentkeztek a roma gyerekek.   

 

- 2017. július 14.-én a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat   Együttműködési 

Megállapodást kötött   a Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. -vel , 

az Emberi Erőforrás Operatív  Program keretében meghirdetett „ Az alapellátás és a 

népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás  

fejlesztése  a mentális egészség területén” EFOP-1.8.20-17 pályázati  kiírásra. Az 

önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázat támogatása esetén a 

pályázatban  foglaltak megvalósításában együttműködnek. 

 

- 2017. július 15.-én  a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  25 gyerek részvételével játékos 

vetélkedőt szervezett. „Miénk a ház” címmel  a roma  önkormányzat épületében 

egésznapos program keretében mutathatták meg a gyermekek tehetségüket, tánccal, 

énekkel, rajzolással. 

A vetélkedőn résztvevőket  az önkormányzat díjazásban, apróbb ajándékokban  

részesítette. 

Fenti kezdeményezést nem csak a gyermekek, hanem a szülők is nagyon pozitívan 

értékelték. 

 

- 2017. augusztus 19.-én  a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat    egész napos 

családi programot szervezett. A program célja a családok összetartásának erősítése, a 

közös kultúra ápolása.   A családi nap  keretében  tánc, zene, ének, valamint főzőverseny 

került megrendezésre. A főzésben 4 csapat vett részt, melyet  a zsűrizést  követően  a 

meghívottak közösen fogyasztottak el.   A sikeres   rendezvényen mintegy 20 család  36 

fővel vett részt.  

 

- 2017. augusztus 26.-án került megrendezésre a szintén hagyománynak tekinthető         

„ Roma Nyugdíjas Nap”   A szórakoztatást a jelenlévő  nyugdíjas  muzsikus emberek  

élő zenével biztosították. A megjelent 24 fő idős roma ember virággal  és vacsorával 

került köszöntésre.   Az idős emberek közül   4 fő  külön kitüntetésben részesült, ezzel  

lett elismerve,  a jelenkor  számára történő   hagyományok megőrzése, bemutatása, 

valamint a  közösségért tett munkájuk.  A  kitüntetésük alkalmával oklevél és apróbb 

ajándékok kerültek átadásra. 

 

- Önkormányzatunk  2017. augusztus 31.-én képviselte magát  a Polgári Napsugár Óvoda  

2017/2018-as nevelési évre vonatkozó tanévnyitó  értekezletén. 
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elégedett a  nevelési intézmény munkájával, hisz 

tapasztalható, hogy a gyermekek egyenlő bánásmódban részesülnek, a képességek 

területén lemaradt gyermekeket rendszeresen fejlesztik. Az óvoda  munkáját a  

törvényben előírt pedagógiai program és  az éves munkaterv alapján  végzi. 

 

- 2017.  szeptember 28.-án  a Református Nevelőszülői hálózat  kérésre a Polgári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat  helyet biztosított  a Polgári Nevelőszülők részére szakmai 

foglalkozás megtartása céljából, melyen 9 nevelőszülő vett részt. 

 

- 2017. október 01.-én   a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat  megbeszélést tartott 

azokkal a roma szülőkkel akiknek a gyermekei részére az önkormányzat  ösztöndíj 

ajánlást  adott.   

Önkormányzatunk  iskolakezdéskor 45 tanulót segített ajánlásával támogatáshoz jutni. 

A szülőkkel  tartott megbeszélés célja az együttműködés, és a gyerekek tanulásra való 

ösztönzése.  A megbeszélésen kifejtésre került, hogy az önkormányzat a jövőben  

szorosabb együttműködést vár a  támogatott gyermekek szülei részéről. 

 

- 2017. október 22.-én  a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat   „Kerekasztal 

megbeszélést” kezdeményezett a térség roma önkormányzataival, név szerint a 

Tiszacsege-i, Balmazújváros-i, valamint az Újszentmargita-i  Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal.  A kezdeményezés ellenére fenti napon csak az Újszentmargitai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselői vettek részt a megbeszélésen.  

A megbeszélés célja volt  az együttműködés,  a térség összefogása, közös programok 

tervezése, egymás segítése.      

 

- 2017. október 22. -én  Együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Polgári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamint az  Újszentmargitai Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között.  Az együttműködés célja a térség összefogása, egymás segítése a 

közös hagyományok ápolása. A roma lakosságot érintő hagyományőrző programok, 

kézműves, gasztronómiai, kulturális rendezvények lebonyolítása, zenei együttesek 

fellépésének elősegítése, közös roma programok megszervezése. Együttműködnek  

továbbá  a hátrányos helyzetű gyermekek  részére  történő közös programok, sportnapok, 

vetélkedők szervezésében is.  A jelenlévők  meggyőződése alapján,  ezek a közösségi 

összefogások  viszik előrébb a romaság fejlődését. 

 

- 2017. október 23.-án a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részt vettek 

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére történő városi  koszorúzáson  és 

ünnepi műsoron. 

 

- 2017. november  4.-én az  Újszentmargitai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

meghívására az önkormányzat részt vett az  „Újszentmargitai Roma Nap”-i 

rendezvényen. A rendezvény nagyon színvonalas előadássorozatból tevődött össze, 

zene, tánc, vers kategóriákban, mely a roma és  magyar nemzetiségű gyermekekkel 

együtt  egy közös fellépés keretében valósult meg.  Nagyon tanulságos volt számunkra 

ez a rendezvény, ezért bízunk benne, hogy itt Polgáron is hasonló módon gondolkodnak 

majd az emberek.  

Önkormányzatunk az együttműködés értelmében kisebb ajándékokkal jutalmazta a 

fellépő gyermekeket.   
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- 2017. november  10.-én  a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatást 

tartott. A közmeghallgatáson az önkormányzat elnöke beszámolt az éves  munkáról. 

Tájékoztatta a megjelenteket az éves költségvetésről, továbbá a jövő évi tervekről.  A 

kevés résztvevő ellenére  sok fontos téma kerül megtárgyalásra a fórum során.  

Szeretnénk, ha a jövőben  több roma városlakót  érdekelne az önkormányzat munkája  
 

- 2017.  december  02.-án  a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Nyíregyházi 

Vadasparkba szervezett kirándulást.  A Vadaspark Karácsonyi Adománygyűjtési 

Akciójának  alkalmából, önkormányzatunk 15.000.- Ft értékű tartós élelmiszert  ajánlott 

fel a rászorulóknak.  Jelen kirándulás az együttműködési megállapodásnak megfelelően 

az Újszentmargita Roma Nemzetiségi  Önkormányzattal közösen került megvalósításra.  

Nagyon kellemesen és tartalmasan került a nap eltöltésre  az Újszentmargita-i roma 

emberekkel.  Nagyon jó barátság alakult ki a két település lakói között. Bízunk abban,   

hogy ez a kezdeményezés  egy tartós  eredményes kapcsoltat kialakulását jelenti. 

 

- 2017. december 6.-án  a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100 db 

mikuláscsomagot osztott ki, főképp azon  roma családok részére, akik nagylétszámú 

gyermekeket nevelnek.  A gyermekeknek nagy örömet szereztünk ezzel a  kedves 

figyelmességgel, mely  hagyományt szeretnénk a jövőben is folytani. 

 

- 2017. december 11.-én a Polgári Roma Nemzetiségi  Önkormányzat  a  Polgári Napsugár 

Óvoda és Bölcsődébe járó gyermekeket csoki mikulással ajándékozta meg.  Az 

önkormányzat képviselői az óvoda mind két telephelyére: a Polgár, Bessenyei u. 6. szám, 

valamit a Móra  u.  8. szám alatti óvodába  eljuttatta  az  ajándékokat.  A képviselők 

örömére szolgált, hogy az ünnepváró  alkalmából meg tudták teremteni azt a lehetőséget, 

hogy minden óvodás és bölcsődés  gyermek egy kis meglepetésben részesülhessen. 

 

- 20l7. december 15.-én a Polgári Roma Nemzetiségi  Önkormányzat meghívást kapott a 

BSZC József Attila Gimnáziuma Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának  

Szalagavató Ünnepségére. 

Az önkormányzat  a meghívásnak eleget téve két fővel képviselte magát a  az intézmény 

végzős diákjainak ünnepségén. 

 

Mint a fentiekben   bemutatott  programokból is kitűnik önkormányzatunk 2017. évben 

lehetőségihez mérten  igyekezett   a roma lakosság minden korosztálya részére  tartalmas 

szabadidős programokat biztosítani.  

 

 

Polgár, 2018. május 17. 

 

 

 

        Rácz Gyula sk. 

              elnök 

 

 

 


