
269/2004. (XI.25.) sz. közgyűlési határozat 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs Programjáról, különös 

tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek életesélyének javításáról 
A határozat 3. pontját - újabb határidő megjelölése nélkül - továbbra is hatályban tartja a 

121/2005. (I.27.) sz. közgyűlési határozat 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, valamint a 
romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő 
intézkedésekről szóló 1021/2004. (III.18.) Korm. határozatban foglaltakat figyelembe véve az 
alábbi határozatot hozza: 
1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező, az MTA Szolnoki Társadalomkutató Csoportja által elkészített - " Roma Integrációs 
Program, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek életesélyének javítására" 
című - helyzetfeltárást.  
2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a határozat 1. sz. 
mellékletét képező Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs 
Programját, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek életesélyének 
javításáról.  
A szükséges egyeztetések lefolytatása, valamint a vitában elhangzott javaslatok beépítése után a 
végleges program a 2005. március 31-i közgyűlés napirendjei közé (II. forduló) kerüljön 
felvételre. 
Határid ő: 2005. március 31. 
Felelős: Berta István alpolgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Romaügyi 
Integrációs Munkabizottság létrehozására. A munkabizottság feladata a romák társadalmi 
integrációjáról szóló kormányzati programban, valamint az MTA Szolnoki Társadalomkutató 
Csoportja által elkészített helyzetfeltárásban megfogalmazott célok, feladatok 
végrehajtásával,kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése és a végrehajtás koordínálása. 
A munkabizottság tagjai a helyzetfeltárásról elkészített anyagot véleményező intézmények, 
szervezetek képviselői.  
Határid ő: 2004. december 31. 1 
Felelős: Botka Lajosné polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Értesülnek:  Botka Lajosné polgármester 
Radócz Zoltán alpolgármester 
Barta István alpolgármester 
Berta István alpolgármester 
Dr.Szakali Erzsébet jegyző 
Dr.Molnár Tibor aljegyző 
Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői 
a "Helyzetfeltárás"-t véleményező szervezetek, intézmények képviselői a Humán 
Közszolgáltatások Főosztálya által 
                                                 
1 Módosította a 313/2004. (XII.16.) sz. kgy. határozat 



Botka Lajosné s.k.  Dr.Szakali Erzsébet s.k. 
polgármester  jegyző 
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