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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a városban élő halmozottan hátrányos 
helyzetű társadalmi rétegek életesélyének javítására, különösen a cigány/roma lakosság 
társadalmi és gazdasági integrációja, a kisebbségi identitás megőrzéséhez szükséges feltételek 
biztosítása, és a megvalósuláshoz szükséges legszélesebb körű társadalmi konszenzus 
kiépítése és fenntartása érdekében megalkotta Roma Integrációs Programját. 
 
Az integrációs program megalkotásakor abból a társadalmi tényből indultunk ki, hogy a 
támogatni kívánt hátrányos helyzetű társadalmi rétegek körében jelentősen felülreprezentált 
cigányság hátrányos helyzete összetett, ily módon nem redukálható egyszerűen csak 
szegénységi, vagy kisebbségpolitikai kérdéssé. 
A cigány/roma közösségeknek a helyzete sok tekintetben más, mint általában a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoporthoz sorolhatóké, vagy mint a többi hazai kisebbségé. Gondjaik 
elsősorban nem nyelvi, kulturális jellegűek, esetükben hatványozottan merülnek fel a 
szociális, egészségügyi, foglalkoztatási, oktatási, szakképzési és diszkriminációs problémák. 
Ezek összetett jellegéből adódóan a kisebbségi jog keretei között nem oldhatók meg, más 
típusú állami és önkormányzati intézkedést igényelnek. Ezért fontos tehát, hogy a cigányság 
társadalmi integrációs esélyeinek növeléséhez kormányzati, és hosszú távú települési 
önkormányzati támogatásokra, cigány kisebbségi önkormányzati, egyházi, civil szervezeti 
együttműködésre van szükség.  
 
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Önkormányzata Integrációs Programja rögzíti azokat az 
alapelveket, amelyek figyelembevételével a cselekvési feladatterv összeállításra került, és a 
program mellékleteként azt a közgyűlés elfogadta. 
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 A megvalósítás egyik garanciális elemeként, a Közgyűlés felhatalmazása alapján, a 
polgármester létrehozta a Romaügyi Integrációs Munkabizottságot, mely az elfogadott 
feladatterv alapján folyamatosan ellátta a társadalmi előkészítést, egyeztetést, valamint,  
koordinálta és végezte az integrációs program gyakorlati megvalósítását. 
 
A feladattervi célkitűzések megvalósítására Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. 
évi költségvetésben 2,5 millió forintot biztosított. A rendelkezésre álló keret alapot teremtett a 
programban szereplő egyes prioritást élvező feladatok előkészítésére és részbeni 
megvalósítására. 
 
A feladatterv összeállításakor az előkészítésbe bevont szakértők egybehangzó véleménye volt, 
hogy nagyon sok feladat elvégzését tűztük ki a 2005. évre, melyek teljesítése a tárgyalt 
időszak alatt nem elvégezhető, illetőleg hosszú távú tervezést igényel.  
Továbbra is uralkodó vélemény, hogy a hosszú távú stratégiaalkotás megkerülhetetlen, 
melynek célja, a városban élő cigány lakosság társadalmi integrációja, a kisebbségi 
identitásuk megőrzéséhez szükséges feltételek egyidejű biztosításával. Az ilyen adminisztratív 
összehangolt cselekvés hivatott elősegíteni az elsődleges munkaerő-piacon munkalehetőség, 
piacgazdasági pozíció biztosítását, az adófizető állampolgárrá válást, az emancipált társadalmi 
státuszt, a nem cigány kisebbséghez tartozókkal egyenrangú közéleti szerepvállalási 
lehetőséget, jogot és feltételeket a cigány/roma kultúra értékeinek és a szabadon választott 
kisebbségi identitás megőrzésére és megerősítésére.  

Vitathatatlan, hogy a magyar társadalomban nincs jelenleg teljes körű konszenzus arra 
vonatkozóan, hogy milyen típusú intézkedéseket kell tenni a cigányság helyzetének javítása 
érdekében. Ebből adódik a hosszú távú stratégia egyik alapvető célja, ennek a konszenzusnak 
a kiépítése és fenntartása. A stratégia lépcsőzetesen a demokratizálás, a legitimáció és a 
mobilizáció elveinek figyelembevételével dolgozható ki sikeresen.  

A jelenlegi konszenzusos program magyarázata  a több éves, évtizedes lemaradás, a cigány 
lakosság deprivált helyzete, mely halmozott megfosztottság miatt fontosnak tekintettük a  
teljesíthetőség határán lévő feladatok sokaságának szerepeltetését a munkatervben, még akkor 
is ha a megvalósításra kevés esély mutatkozott, hisz ezáltal legalább az előkészítés, illetve az 
együttgondolkodás a megvalósítás érdekében  megkezdődött.  
 
A Romaügyi Integrációs Munkabizottság a cselekvési feladattervben foglaltak megvalósítása 
érdekében munkáját rendszeresen végezte, az elmúlt évben 6 alkalommal tartott ülést, amely 
mellett számos munkacsoporti és eseti szakmai egyeztetésre került sor.  
 
A munkabizottság munkájáról és a cselekvési feladatterv megvalósításáról az előterjesztést a 
bizottság megvitatta, és javaslatot készített a 2006. évi cselekvési feladattervre vonatkozóan. 
 
A beszámoló alapvetően a Roma Integrációs Programban rögzített prioritásokra épül és 
tartalmazza a cselekvési feladattervben foglaltak megvalósítását. 
 
Jogegyenlőség érvényesülése: 
 
Az emberi jogok érvényesülésének, a jogegyenlőség megteremtésének és érvényesülésének 
biztosítása az egyik legnehezebb feladat.   
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A jogalkotás folyamatában megjelennek a kisebbségi jogok, de ez még nem jelent megoldást, 
csak lehetőséget. Valós előrelépéshez a szabályokon túl előre kell lépni a szemléletmód 
változásában, változtatásában és a jogalkalmazás folyamatában is. 
A cselekvési feladatterv alapvetően két feladatot fogalmazott meg a 2005. évre, egyrészt 
tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás beindítását a városban a Kisebbségi Jogvédő Egyesület 
szakmai potenciájával összehangolva, másrészről szakmai, szakmaközi egyeztetések 
tapasztalatcserék megszervezése, kiemelten a konfliktus-kezelő jelzőrendszer létrehozásához 
szükséges feltételrendszer kidolgozására. 
 
A tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás területen nem sikerült jelentős előrelépést elérnünk, 
amelynek alapvető oka, hogy a feladat finanszírozásához nem rendelkeztünk elegendő 
forrással. Eredményként lehet viszont elkönyvelni, hogy az együttműködés keretei a Roma 
Integrációs Munkabizottság megbeszélésein körvonalazódtak. A közös gondolkodás 
eredményeként láthatóak azok a lehetőségek, melyek megvalósításával létrejöhet az 
együttműködés a Kisebbségi Jogvédő Egyesület és az önkormányzat között, hogy az egész 
városra kiterjedő tanácsadó- jogsegély-szolgáltatás kezdje meg működését. 
 
Eredményesebb munkát végeztünk a különböző szakmaközi egyeztetések, fórumok 
megszervezése és a konfliktus-kezelő jelzőrendszer létrehozásához szükséges feltételek 
kidolgozása területén. Megjelentek az egyes területek között a cigány/roma lakosságot érintő 
kérdésekben az egyeztetések, koordinációk kezdeti lépései, egyre inkább bevonják a döntés 
előkészítésbe a cigánylakosság képviselőit. Ugyanakkor még messze nem ideális a helyzet, 
hisz bár a konfliktus-kezelő jelzőrendszer létrehozásának elveiről többször tárgyalt a Roma 
Integrációs Munkabizottság, de ezek az elvek még képlékenyek, további egyeztetésekre és 
pontosításokra van szükség annak érdekében, hogy 2006. december 31.-re működő 
konfliktus-kezelő jelzőrendszerrel rendelkezzen Szolnok város. 
 
A jogegyenlőség érvényesítése az egyik legnehezebb feladat, hisz évszázados beidegződések, 
előítéletek mellett kell biztosítani a cigány/roma lakosság jogszabályokban rögzített jogainak 
érvényesülését úgy, hogy az ne hasson aránytalan pozitív diszkriminációként, és ne alakuljon 
ki feszültség a többségi lakosság és a kisebbség között. 
 
A cselekvési feladattervben rögzítetteket bár nem sikerült maradéktalanul teljesíteni ezen a 
területen, de történtek lépesek, melyek hatásai már jelentkeznek és megteremtődött annak 
feltétele, hogy a következő években eredményesebben tevékenykedhessünk a cigány/roma 
lakosság jogegyenlőségének érvényesítése területén. 

Ilyen konkrét szervezeti törekvés a Szolnoki Rendőrkapitányságé, amely a belső normái által 
meghatározott intézkedéscsomag diszkriminációellenes programjai között kiemelt figyelmet 
fordít a hátrányos megkülönböztetés tilalmát tartalmazó jogszabályok gyakorlati 
érvényesülésére, valamint a cigány kisebbséghez tartozókkal kapcsolatos rendőri magatartás 
jogszerűségére.  

Habár a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság, az OCÖ-t tekinti a 
cigányság országos képviseletére jogosult testületnek és minden egyes, a tárca 
kompetenciájába tartozó és a cigány lakosságot érintő kérdésben, a döntés-előkészítés 
folyamatában az Országos Cigány Önkormányzattal egyeztet, helyi szinten ezt az 
együttműködést a rendőrség kiterjesztette valamennyi jogszerűen működő képviseleti 
szervezetre és lakossági önszerveződésre.  
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Kiemelt jelentőséget kapott a diszkriminációmentes rendőrségi munka, a rendőrség és a 
cigány lakosság konfliktusmentes együttműködésének kialakítása, valamint a cigány 
származású fiatalok rendőrré válásának segítése. A témában az országos rendőrfőkapitány 
intézkedést adott ki, mely szerint az Országos Rendőr Főkapitányság központi és területi 
szervei rendszeres időszakonként kötelesek az ilyen eseteket és a kivizsgálás eredményeit 
jelenteni. Az összefoglaló jelentések szerint városunkban panasz nem érkezett diszkriminatív 
rendőri intézkedés miatt. 

A diszkriminációmentes rendőri tevékenység érdekében, a rendészeti oktatásba beépültek a 
hazai cigányságra vonatkozó társadalomtörténeti, szociológiai, kulturális ismeretek. A cigány 
fiatalok rendőrré válását ösztöndíj támogatással segítik elő. 
 
Életminőség javítása, közösségi szocializáció: 
 
A Roma Integrációs Program előkészítéséhez összeállított „Helyzetfeltárás” című anyag igen 
fontos megállapítása volt, hogy az életminőség és ezen belül is a lakhatás feltételeinek 
javítása igen fontos kritériuma annak, hogy beinduljon egy minőségi életmód váltás 
feltételrendszerének a megteremtése. Különösen fontos a hátrányos helyzetű rétegek - ezen 
belül a cigányság - lakásproblémáinak megoldását segítő programok továbbfejlesztése, a 
telepi körülmények között élő lakosság életkörülményeinek javítása, és a lakhatás 
feltételeinek normalizálása. 
 
A Roma Integrációs Munkabizottság kiemelten kezelte a telepi körülmények között élő 
cigány/roma lakosság életkörülményeinek javítását. Ennek érdekében a Roma Integrációs 
Szakfeladatból nyújtott támogatásból, a Roma Kisebbségi Önkormányzat koordinálása 
mellett, egy „a környezettudatos-egészség magatartás javítását” célzó programot indított be, 
melynek során megtörtént a telepek környezetének rendbetétele, az utak, csatornák 
megtisztítása a kommunális szeméttől és ennek elszállítása.  
 
A TVM lakótelepen átadott új szociális bérlakások elosztása során figyelembe vette az 
Egészségügyi, Szociális és Sport bizottság a rászorultságon túl azt is, hogy cigány/roma 
származású állampolgárok lakhatásának javítása érdekében kapjanak az újonnan épült 
szociális bérlakásokból. A kiutalt lakások közel 30 %-ban cigány származású bérlő került 
elhelyezésre. 
 
Megkezdődődött a Törteli úti telepen a lakások felújítása, melynek akadálya a források szűkös 
volta. 
 
Elkészült a város útjaira vonatkozó felújítási terv, melyben szerepel a telepekre vezető utak 
felújítása és szilárd burkolatúvá tétele is.  
A 2005. évi útépítési program keretében elkészült a Törteli úti telepre vezető bekötőút szilárd 
burkolatúvá tétele.   
 
A telepeken vagy telepszerű lakókörnyezetben élők környezetét és egészségét veszélyeztető 
tényezők megszüntetése érdekében az ÁNTSZ szakmai és szakhatósági együttműködésével az 
életkörülmények javítását szolgálta a telepi rágcsálóirtás végrehajtása, mely a következő 
években is folytatódik. 
 
Az oktatási intézmények, együttműködve a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal kiemelten 
vonták be az általuk szervezett üdültetésekbe a cigány/roma származású fiatalokat.  
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A Romaügyi Integrációs Munkabizottság koordinálása mellett megkezdődött a szociális 
térképhez, a városban élő cigány/roma lakosság körülményeinek felmérése. A szociális térkép 
elkészítéséhez sajnos pályázati forrás nem állt rendelkezésre, és a meglévő keret nem tette 
lehetővé a munka befejezését. A megkezdett felmérések viszont megteremtik annak az 
alapját, hogy 2006. évben, ha sikerül a szükséges forrást megteremteni, elkészüljön a város 
cigány/roma lakosságának helyzetét bemutató szociális térkép. 
 
A kormány szociális lakásépítési programja, és az Európai Unió következő időszakra 
vonatkozó támogatási rendszere megteremtheti annak feltételét, hogy megkezdődjön az 
elsősorban cigány kisebbség által lakott telepek rehabilitációja, vagy szükség szerinti 
felszámolása. Ennek érdekében a 2006. évben meg kell kezdeni az előkészítő munkát, mely 
alapvetően a tervezési feladatokat és a szükséges saját források biztosításának lehetőségeinek 
vizsgálatát foglalja magában. 
 
A cselekvési feladattervben életminőség javítására, közösségi szocializációra vonatkozó 
feladatai terén a Roma Integrációs Munkabizottság ért el eredményeket, melyek jó alapot 
teremtenek arra, hogy a város növekvő eredményeket érjen el az itt élő cigány/roma lakosság 
életkörülményeinek javítása terén. 
 
Oktatás, Képzés: 
 
A foglalkoztatás és a munkaerő piaci esélyek növekedése nagymértékben kihat az 
életminőség javítására, ugyanakkor viszont a foglalkoztatás és esélynövekedés a 
munkaerőpiacon alapvetően függ a képzettségtől. 
 
A cselekvési feladattervben nem véletlenül szerepel hangsúlyozottan ez a terület, mert a 
Roma Integrációs Program elkészítése során is már világosan látható volt, hogy a cigány/roma 
lakosság integrációjának egyik fontos feltétele és az egyik lehetséges kitörési pont lehet a 
hátrányos helyzetből a képzettségi szint emelése, versenyképes tudás megszerzése.  
A fentiek elérése szempontjából csak egyik elem lehet a tanulás és tudás népszerűsítése, a 
másik elem, hogy a cigánytanulók oktatásában résztvevő pedagógusokkal megismertessük a 
cigány/ roma kultúrát, elősegítve a társadalmi elfogadásukat.  
 
A Romaügyi Integrációs Munkabizottság ezen a terén jelentős eredményt ért el. 
 
Az év végén a Roma Integrációs Szakfeladat terhére (345.000,-Ft), az oktatási intézmények 
javaslatára 34 fő hátrányos társadalmi státuszú, zömében cigány/roma származású tanuló 
részesült elismerésben kiemelkedő közösségi, sport, kulturális, és/vagy tanulmányi 
eredményéért. Az elismerésre kidolgozott alapelvek továbbfejlesztése lehetőséget teremt egy 
ösztöndíjrendszer kidolgozására, mellyel népszerűsíthető az oktatásban való intenzív 
részvétel. 
 
A cselekvési feladattervben foglaltaknak megfelelően, 22 fő pedagógus „attitűdváltást 
elősegítő romológiai” képzése kezdődött meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 
Intézet szervezésében és a Roma Integrációs Szakfeladatból nyújtott (550.000,-Ft) 
támogatással. A képzés eredményeként azt várjuk, hogy a képzésben résztvevő, zömében 
cigány/ roma tanulókkal foglalkozó pedagógusok munkájának eredményeként javul a cigány 
tanulók oktatási helyzete, iskolai pozíciója, emelkedik a középfokú és felsőfokú képzésre 
jelentkezők száma. Természetesen ezek csak a kezdeti lépések ahhoz, hogy érzékelhető 
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előrelépés történjen, tovább kell menni a megkezdett úton, amely további áldozatos munkát 
igényel az oktatásban résztvevő valamennyi szereplőtől.  
 
A felvételi rendszer változása miatt, a cselekvési feladattervben szereplő felvételi előkészítő 
szervezése helyett, 2006. februárjától érettségi előkészítők indítását tervezzük a hátrányos 
helyzetű –elsősorban cigány származású- tanulók részére, a cigány/roma tanulók képzésében 
tapasztalattal rendelkező intézmények bevonásával. 
 
A cigány származású tanulók alap-, közép- és felsőfokú képzésnek elősegítése céljából 
országos tanulmányi ösztöndíj pályázatok kerültek meghirdetésre. A Szolnoki Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat szervező, népszerűsítő munkájának eredményeként Szolnok 
városból több, mint 200 fő nyújtott be igényt. Az igénylők többsége általános iskolás, de 
növekvő a középfokú intézményben tanuló igénylők száma is.  
  
A Humán Szolgáltató Központ szervezésében és lebonyolításában kezdődött a munkaerő 
piacon hátrányos helyzetben lévők esélyeinek javítására képzéssel párosuló foglalkoztatás, 
melyben cigány/roma származásúak is részt vesznek, valamint kiemelkedő intézményközi 
érdeklődés és részvétel mellett bonyolódott az únió által támogatott „A társadalmi befogadás 
elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című projekt. 
 
Az oktatásban és képzésben már érezhető a Roma Integrációs Program alapelvei mentén 
megkezdett munka, de ez az a terület, mely a legnagyobb kitartást igényli. Az elmúlt évben 
megkezdett munka eredményeire építve biztosítottak az előrelépés feltételei. 
 
Ugyanakkor azt a tényt, hogy a cigányok oktatásügyi helyzete az általános iskola befejezése 
terén javult, nem szabad sikerként elkönyvelnünk; a cigányok helyzete az iskolarendszer többi 
– közép- és felsőfokú – kategóriájában romlott!  
 
Amennyire a cigányság iskolai pozíciója javult, azt a gazdasági fejlődés szabadabb 
kibontakozása el is vette, épp a szóban forgó iskolai végzettséget értékelte le a 
legerőteljesebben. 
 A cigányság lemaradása a többségi társadalommal szemben nőtt, mert az érettségit adó 
középfokú - és újabban a felsőfokú – oktatás expanziója elkerülte a népcsoportot.  

 
Szemben a nem cigány tanulók 76,5 százalékával, a cigány diákok csupán 5,9 százaléka 
szerzett az általános iskolainál magasabb végzettséget.  
A középiskola befejezését tekintve az esélyegyenlőtlenség mértéke több,  mint ötvenszeres.  
 
Figyelembe véve, hogy a középiskolából felsőfokú intézménybe való továbbtanulás pontján 
nincs esélykülönbség cigány és nem cigány tanulók között, ez azt jelenti, hogy egy cigány 
tanulónak ötvenszer kisebb az esélye arra, hogy diplomát szerezzen, mint nem cigány 
társainak.  
Ennek a hatalmas esélykülönbségnek a legnagyobb része az érettségit adó középfokú 
oktatásba való belépés pontján keletkezik.  
 
A középfokú intézményekbe való továbbjutás feltétele ma még a nyolc sikeresen befejezett 
általános iskolai osztály. Szeretnénk kiemelni, hogy nem elég pusztán elvégezni az általános 
iskolát: a továbbtanulás feltétele, hogy a tanulók jó eredményekkel zárják az alapfokú 
képzést, illetve, hogy ők és családjaik hasznosnak, “jó befektetésnek” ítéljék meg a későbbi 
iskoláztatást.  
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Az oktatás területén elsősorban a középfokú és felsőfokú képzésben érezhető a lemaradás a 
többségi társadalomhoz képest.  
 
Ahhoz viszont, hogy ezeken a területeken előrelépés legyen, és nagyobb számban vegyenek 
részt cigány/roma származásúak, elengedhetetlen az alapfokú képzésben való eredményesebb 
részvétel, amely egyaránt erőfeszítést kíván a tanulótól, a szűkebb és tágabb környezetétől és 
az oktatási intézményektől is. 
 
Foglalkoztatási célokhoz kapcsolódó eszközrendszer: 
 
 
A munkahely, foglalkoztatás és a hátrányos helyzet szorosan összekapcsolódnak, ezért a 
felzárkózás és társadalmi integráció elengedhetetlen feltétele a foglakoztatás javítása. 
A roma-cigány lakosságot, a rendszerváltást követően leginkább a foglalkoztatás területén 
érte a legnagyobb veszteség. Az alacsony foglalkoztatottság alapvető okai az alacsony 
képzettségben, azon iparágakban, gazdasági területeken jelentkező visszaesésében 
keresendők, amelyek többségben foglalkoztattak alacsony képzettségű munkaerőt. 
 
A foglalkoztatás élénkítésében csak közvetett befolyással rendelkezik az önkormányzat, ezért 
alapvetően a munkaerő-piaci esélyek javítása terén tud segítséget nyújtani, illetve közhasznú 
foglalkoztatás biztosításával, munkatapasztalatok megszerzésével, tud segítséget nyújtani. 
 
 A Romaügyi Integrációs Munkabizottság a 2005. évi költségvetési rendeletben biztosított 
Roma Integrációs Szakfeladat terhére 1.495.247,-Ft támogatást nyújtott közhasznú 
foglalkoztatáshoz, mely kiegészült a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatással. 
Ennek eredményeként 20 fő közcélú foglakoztatására nyílt lehetőség, átlagosan 10 hónap 
időtartamban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ,- Szolnoki 
Kirendeltségének 8.842.470,-Ft. összegű támogatásával.  
A bizottság, a Munkaügyi Központ és a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Kht. évi 
gyakorlatában folyamatos volt a törekvés azoknak a partnerkapcsolatoknak a kiépítésére, 
amelyek a cigányok/romák munkaerő-piaci reintegrációját segítik elő.  

A Bizottság kiemelt feladatának tekintette a hátrányos helyzetű rétegek, s benne a cigány 
lakosság szociális és foglalkoztatási problémáinak kezelését. Rendszeresen vizsgálta, hogy 
milyen foglalkoztatási programokhoz kapcsolódhatnak az arra rászorulók, illetve hogyan, 
milyen módszerekkel lehet elősegíteni a cigány lakosság foglalkoztatását. A tartósan 
munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek javítása érdekében közhasznú és közmunka 
programok szervezésére került sor az említett célzott támogatás megítélésével. 

A Szolnoki Humán Szolgáltató Központ és civil szervezetek közreműködésével, elsősorban 
Európai Uniós források bevonásával több, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
munkaerő piaci helyzetét javító program és foglalkoztatás indult, melyben jelentős számban 
vesznek részt roma származású személyek. 
 
A foglalkoztatás területén új elemként jelent meg, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
nemcsak mozgósító és koordináló szerepet vállalt, de közvetlenül is részt vett közcélú 
foglalkoztatás lebonyolításában. Az általa szervezett program keretében elsősorban a 
többségében cigány/roma lakosok által lakott telepek és környezetük megtisztítását, 
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rendbetételét valósították meg. Ezen munka keretében mintegy 100 köbméter szemetet 
gyűjtöttek össze és szállítottak el.  
 
A Roma Integrációs Szakfeladatból támogatott programok kihasználtsága 65 % körül alakult, 
mely elsődleges értékelés alapján bár alacsony szintűnek mondható, de figyelembe véve a 
foglalkoztatásba bevont társadalmi réteg szociális, etno-kulturális, életvezetési és -stratégiai 
sajátosságait, megfelelőnek tekinthető. 
Meg kell azonban állapítani, hogy a foglalkozatás során tapasztalt 80 %-os fluktuáció és 
lemorzsolódás, a kapcsolattartók, illetve a programok végrehajtását segítők szervező, 
támogató munkájának a hatékonyabbá tételével csökkenthető.  
A közcélú foglalkoztatások során nagyobb hangsúlyt kell fektetni az előkészítő és személyes 
támogatást biztosító tevékenységekre, és ezek figyelembevételével lehet támogatást nyújtani a 
foglalkoztatáshoz. 
Sajnálatosan a tartós munkanélküli foglakoztatási programok, illetőleg a közmunka és 
közhasznú programok szervezésére kiírt pályázatok nem, vagy csak csekély mértékben veszik 
figyelembe az említett rétegspecifikumokat, melyek már az előkészítés stádiumában elővetítik 
a lemorzsolódás valószínűségét.  
A projektek zöme nem a tartós munkaerőpiacra való felkészítést célozza meg. Amennyiben 
erre irányuló képzés is szerepel a programban, előfordulhat, hogy a megszerzett szaktudás 
közvetlenül munkaerő-piaci esélyt teremt, mely a programban lemorzsolódásként jelentkezik, 
viszont az egyén szempontjából sikertörténet. 
 
Visszatérő probléma, hogy a pályáztatók a képzési programrészeket magasabb részvételi 
költségtérítéssel, jövedelempótló támogatással finanszírozzák mint az effektív 
munkaprogramot, így a csekélyebb juttatásért végzett további részvétel egyéni vagy családi 
mérlegelés tárgyát képezheti.  
 
Nem lehet továbbá figyelmen kívül hagyni a szóban forgó társadalmi csoport évtizedek alatt 
kialakult kulturális, életvezetési szokásait, szabályait, melyek meghatározzák az egyes 
egyének hagyományos megélhetési formáit, csoport státuszát. Ezek függvényében, ha a 
program megvalósítási ideje nem találkozik az egyén vagy család életvezetési ciklusával, 
illetőleg a befektetés negatívan aránylik a várható nyereséggel, vagy más szezonálisan 
magasabb nyereséggel kecsegtető munka elérhető, automatikusan lép fel a lemorzsolódás. 
  
 A cselekvési feladatterv alapján a munkabizottság nagy hangsúlyt fektetett a pozitív példák 
bemutatására, ezzel is elősegítve az intolerencia mérséklését.   
 
Sajnos nem történt előrelépés a cigány/roma civil szervezetek foglalkoztatási programok 
mozgósítása érdekében történő bevonhatósága területén. Továbbra is  szűk azon cigány/roma 
szervezetek száma akik közreműködnek ezen munkába. 
 
A foglalkozatás területén a diszkrimináció elleni küzdelem az egyik fontos feladat, amely 
nagyon sok nehézségbe ütközik. A hátrányos megkülönböztetés bizonyítása igen nehézkes, 
előrelépés csak a cigány/roma civil és érdekképviseleti szervezetek működési támogatásával 
és hatékonyabb feladatvállalásával érhető el. 
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Informatika, kultúra, kommunikáció: 
 
A cigány kultúra a magyarországi nemzeti kulturális értékek szerves része, melynek ápolása 
és megismertetése fontos feladat. A kultúra megismertetése csak a kommunikáción keresztül 
képes megvalósulni, ezért kiemelt szerepet kapott a Roma Integrációs Programban is. 
 
A Romaügyi Integrációs Munkabizottság támogatta a cigány/roma kultúra szerves részét 
képező cigány gasztronómia bemutatását 2005. június 24-én a Kőrösi úton megtartott 
bemutatón, a Tiszaligeti Majálison, és a Gulyás Fesztivál keretében, mely rendezvényeken 
nagy sikert arattak a hagyományos cigány ételek.  
 
Az év végén megtartásra került hátrányos helyzetű tanulók elismerésére szervezett 
ünnepségen a városban működő Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Szakiskola, Középiskola, 
Esti Általános Iskola művészeti tanulócsoportok adtak műsort. 
  
Sajnos a cselekvési feladattervben szereplő elképzelések célok megvalósítása terén nem 
jutottunk túl a kezdeti lépéseken. A városban a cigány/roma kultúra értékeinek és emlékeinek 
felmérésére jelenleg még nem találtunk megfelelő szervezetet, késik a végrehajtásba 
bevonhatók és közreműködök hiánya miatt a kulturális és nyelvi értékeket megjelenítő 
katalógus előkészítése is.  

Amint érzékelhetjük a romák nyelvi tagozódását, éppen úgy réteghelyzetüket tekintve is 
tagozódnak: a magasan kvalifikált – főként romungro - muzsikus rétegtől kezdve a még telepi 
viszonyok között élő putrilakó roma családok életviteléig széles skálát találunk. A cigány 
lakosság nyelvi és kulturális szempontból hasonlóan erősen tagolt kisebbség, ezért több nyelv 
és kultúrkör megőrzéséről kell egyidejűleg gondoskodni. A meglévő hagyományőrző 
cigány/roma közösségek lényegében az utolsó olyan csoportok a magyar társadalomban, 
amelyekben a népi művészet a mindennapi élet szerves része. 

 A cigány kultúrának új keletű az írásbelisége, probléma továbbá, hogy nem rendelkeznek 
anyaországgal, amely kulturálisan és anyagilag támogatná a magyarországi cigány lakosságot. 
Napjainkban a cigány kultúra értékeinek felfedezése a reneszánszát éli. A kisebbségi 
önkormányzati és civil képviseleti szervezetek, a városi cigány/roma kisebbségi társadalom 
régóta dédelgetett álma egy több funkciós cigány/roma közösségi ház, mely tudásközpontként 
megfelelő hátteret biztosíthatna a cselekvési program feladatainak megvalósításához. Sajnos 
az elképzelés a mai napig várat magára. 

A cigány/roma kultúra jelenléte érzékelhető Szolnok városban, de tovább kell dolgozni, hogy 
szervezettebb formában is megjeleníthető legyen a város lakossága számára. 
 
Egészségügy: 
 
A meglévő ismereteink alapján az egészségügyben hatályos jogszabályok garantálják az 
esélyegyenlőséget, amely alapján városunk egészségügyi intézményeiben minden ellátott 
(beteg) egyaránt, megkülönböztetés nélküli ellátásban részesül. 

A magyarországi és ezen belül a Szolnok városi cigányság demográfiai jellemzői hosszabb 
ideje igen jelentősen különböznek az országos átlagtól. A szegénységgel, a szociális helyzettel 
összefüggő élet- és lakáskörülmények, valamint a környezeti tényezők igen nagymértékben 
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befolyásolják a romák egészségi állapotát, az egészséges élet elérésének és az 
ellátórendszerekhez való hozzáférés esélyeit.  

Ugyanakkor a cigány/roma lakosság esélyegyenlőségének tényleges helyzetét az egészségügy 
területén csak a lakosság egészségügyi helyzetének felmérését követően tudjuk vizsgálni: 
 
Ennek érdekében elkészítettük a felméréshez szükséges kérdőívet és pályázatot nyújtottunk be 
egy egészségügyi térkép elkészítésére. 
Sajnos a pályázat nem nyert támogatást, így a felmérés végrehajtására forráshiány miatt csak 
2006. évben kerülhet sor. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Szolnok Város Roma Integrációs Programja jelenleg is országosan egyedülálló 
kezdeményezés, melynek célja a cigány/roma kisebbséghez tartózók esélyegyenlőségének 
javítása, leszakadásuk megállítása, és társadalmi integrációjuk elősegítése, úgy, hogy közben 
meg tudják őrizni a saját kulturális értékeiket.  

A Romaügy Integrációs Munkabizottság létrehozása kapcsán elmondható, hogy a működése 
kezdetekor némi türelmetlenség volt tapasztalható, főleg a cigány kisebbségi önkormányzat és 
érdekképviseleti szervezetek delegáltjai körében. Ez a türelmetlenség a megoldandó feladatok 
tömegének és a helyi szinten szorító – választási ciklusokon átnyúló - ellentmondásoknak az 
ismeretében teljes mértékben érthető. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a feladatok 
végrehajtásának nem csak pénzügyi korláti vannak, hanem az is nehézséget jelent, hogy egy 
adott feladat ellátására közigazgatási, szakmai, közgazdasági és egyéb vonatkozásban 
mennyire készült fel az érintett helyi kisebbség és közösség. 

A szakmai együttműködés eredményeként partneri kapcsolat alakult ki a Munkabizottság, a 
települési önkormányzat, annak intézményei és a cigány kisebbségi önkormányzat között. / 
Közös programok indítása oktatási, foglalkoztatási, lakásépítési területeken, közös pályázatok 
benyújtása, stb./ A cigány kisebbségi önkormányzat működése és partnerségi törekvése egyre 
láthatóbban segíti elő a helyi cigányság társadalmi integrációját, melynek eredményeként a 
településen élő cigány és nem cigány lakosság között javul párbeszéd, együttműködés alakul 
ki, és élénkül a cigányság polgárosodásának folyamata. 

A Roma Integrációs Program cselekvési feladattervében meghatározott célkitűzéseket, mint 
azt már korábban jeleztük, nem minden elemében sikerült megvalósítani, de a program 
megvalósítása elindult, idő- és forrásarányosan kézzelfogható eredményeket hozott, amelyre 
építeni lehet, de a legfőbb eredmény, hogy létrejött és dolgozik egy „csoport”, mely képes 
felelősen tenni a cigány kisebbség társadalmi helyzetének javítása érdekében Szolnok 
városban.   
A társadalmi integrálódás elősegítéséhez olyan társadalmi környezet kialakítása indult el, 
amelyben alapelvként és közös érdekként jelenik meg az alapvető állampolgári jogok 
általános érvényesülésének, valamint a kötelezettségek teljesítésének követelménye. Ezen 
belül kiemelt figyelem fordítódik azokra a területekre, ahol a cigánysággal kapcsolatos 
előítéletek erőteljesebben nyilvánulnak meg 

A Romaügyi Integrációs Munkabizottság a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Roma Integrációs programjáról, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek 
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esélyegyenlőségének javításáról szóló 144/2005. (III.31.) számú közgyűlési határozat 2. 
számú mellékletét képező cselekvési feladattervet áttekintette. 

A cselekvési feladattervben feladatok, célkitűzések egy része megvalósult, vannak feladatok, 
amelynek végrehajtása érdekében történtek lépések, és vannak olyan célok, melyek a 
feladatterv elfogadása óta aktualitását veszítette, és természetesen megjelentek a roma 
Integrációs Programban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében új feladatok is. 

A Roma Integrációs Munkabizottság ezért átdolgozta a Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Roma Integrációs Programjának Cselekvési Feladattervét, melyet a 
határozati javaslat mellékleteként javasol elfogadni, ezzel egyidejűleg javasolja, hogy a 
144/2005. (III.31.) számú közgyűlési határozat 2. számú mellékletét képező Szolnok Megyei 
jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs Programjának Cselekvési Feladattervének 
hatályon kívül helyezését. 

 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a következő határozati javaslat 
elfogadására: 
 
 
………/2006. (I.26.) sz. közgyűlési határozat 
A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs 
Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról 

 

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 és tudomásul veszi a Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és 
aktualizálásáról szóló előterjesztést.  

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának 2006. évre vonatkozó 
Cselekvési Feladattervét, ezzel egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Roma Integrációs programjáról, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek 
életesélyének javításáról szóló 144/2005. (III.31.) számú közgyűlési határozat 2. számú 
mellékletét hatályon kívül helyezi. 

 A program végrehajtásához szükséges minimum 2,5 millió forintot a 2006. évi 
költségvetésben biztosítja.  
 
Határid ő: 2006. december 31. és folyamatos  
 
Felelős: Berta István alpolgármester 
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A végrehajtásában közreműködik: Hatósági Főosztály kivételével valamennyi főosztály 

 Értesülnek:  Botka Lajosné polgármester 
   Berta István alpolgármester 
   Barta István alpolgármester 
   Radócz Zoltán alpolgármester 
   Dr. Szakali Erzsébet jegyző 
   Dr. Sebestyén Ildikó aljegyző 
   a Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői 
   Romaügyi Integrációs Munkabizottság tagjai a Humán Közszolgáltatások 

Főosztálya által 
   Oktatási-nevelési intézmények vezetői 
   Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Kht. Vezetője 
   Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. 

  

 

 

Berta István 
 alpolgármester 
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……./2006. (I.26.) közgyűlési határozat melléklete 
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ROMA INTEGR ÁCIÓS 

PROGRAMJÁNAK CSELEKVÉSI FELADATTERVE  

1. Jogegyenlőség érvényesítése 
a. Rendszeres tanácsadó- és jogsegély-szolgáltatás beindítása és működtetése Szolnok 
városában a Kisebbségi Jogvédő Egyesület szakmai potenciájával összehangolva. 
 
Határid ő: 2006. szeptember 30. majd folyamatos 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Kisebbségi Jogvédő Egyesület 
 
b. Szakmai, szakmaközi egyeztetések, fórumok, tapasztalatcserék megszervezésének tovább 
folytatása, minél szélesebb réteg bevonásával. Kiemelt figyelmet kell fordítani a konfliktus-
kezelő jelzőrendszer létrehozásához szükséges feltételrendszer kidolgozására, és 
működésének megindítására. 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

2. Életminőség javítása, közösségi szocializáció 
a. Telepek, telepszerű lakókörnyezet rehabilitációjához, felszámolásához kapcsolódóan el kell 
indítani egy tervezési folyamatot. A szociális lakásépítések finanszírozásához kapcsolódó 
feltételrendszer kidolgozása (úthálózat kiépítése az elfogadott útfelújítási program szerint, 
lakások felújításának folytatása, szemétszállítás). 
 
Határid ő: 2006. december 31. valamint a város évenkénti költségvetésének tervezése 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Városüzemeltetési és Beruházási Főosztály 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 
 

b. Hátrányos helyzetű roma fiatalok sportolási és táboroztatási lehetőséghez való 
hozzájutás feltételrendszerének kidolgozását tovább kell folytatni. 

 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
 
c. A megkezdett felmérések alapján, lehetőleg pályázati forrás bevonásával tovább kell 
folytatni a szociális térkép elkészítését - az egészségi állapotról szóló felméréssel együtt - 

a város cigány/roma lakosságára vonatkozóan, különös tekintettel a telepek lakóira.  
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Határid ő: 2006. december 31., majd folyamatos 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat által foglalkoztatott cigány/roma közösségfejlesztők 
Kisebbségi Jogvédő Egyesület 

3. Oktatás, képzés 
a. A 2005. november hónapban a hátrányos helyzetű tanulók elismerésére kidolgozott elvek 
figyelembevételével el kell készíteni Szolnok Megyei Jogú Város területén állandó 
lakóhellyel rendelkező roma tanulók számára - tanulmányi eredményeken alapuló - "roma 
ösztöndíj" alapítására vonatkozó javaslatot, és azt Szolnok megyei Jogú Város Közgyűlése elé 
kell terjeszteni.  
 
Határid ő: 2006. szeptember 30. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

b. A roma-cigány tanulók felsőfokú képzésben történő bejutásának és részvételének segítése 
céljából érettségire felkészítő képzéseket kell szervezni, elsősorban a cigány/roma tanulók 
képzésében tapasztalattal rendelkező oktatási intézmények bevonásával. 
 
Határid ő: 2006. február 28. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője 

c. Lehetőség szerint azon közoktatási intézményben, ahol jelentősebb számban tanulnak 
roma-cigány tanulók, el kell érni azt, hogy olyan cigány/roma származású, illetve romológus 
szakképzettséggel rendelkező szociális munkást, pedagógiai asszisztenst vagy szabadidő 
szervezőt alkalmazzanak, akik közvetlenül is segíthetik a tanulni vágyó fiatalokat. 
 
Határid ő: 2006. december 31.  
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője 

d. Elő kell segíteni, hogy a közoktatási intézményekben alkalmazzanak magukat 
cigánynak/romának valló pedagógusokat, nevelőtanárokat, szakoktatókat, akár anyagi 
támogatással történő megerősítéssel. 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
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A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője 

e. Ki kell dolgozni annak feltételrendszerét, hogy azon közoktatási intézményben, ahol erre 
igény mutatkozik a cigány népismeret oktatása megszervezésre kerüljön. 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Valamennyi oktatási-nevelési intézmény vezetője 

f.  Tovább kell folytatni a pályázatfigyelést (központi uniós, egyéb), illetve a megkezdettek 
szerint tájékoztató munkával elő kell segíteni az érintettek minél szélesebb körének 
részvételét az alábbi célcsoportok és célok vonatkozásában: 
f.a./ 8 osztályt el nem végzett személyek motiválása az általános iskolai tanulmányaik 
befejezésére, valamint az ezt követő első szakma megszerzésére, 
f.b./ cigány származású munkavállalókat alkalmazó vállalkozások támogatása, 
f.c./ a szakmai gyakorlatot biztosító cégek ösztönzése. 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

g. Tovább kell folytatni a pedagógusok – lehetőleg akkreditált – romológiai 
továbbképzését, és a képzést ki kell terjeszteni a középfokú oktatási intézményekre is. 

 
Határid ő: 2006. szeptember 30. 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 
 
h. Ki kell dolgozni a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó azon 
köztisztviselők, és közalkalmazottak - lehetőség szerint akkreditált - romológiai 
továbbképzésének a feltétel- és eszközrendszerét, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek 
roma-cigány származású állampolgárokkal. 
Határid ő: 2006. április 30. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Gazdasági és Városfejlesztési Főosztály 

4. Foglalkoztatási célok eléréséhez szükséges eszközrendszer 
a. Foglalkoztathatóság növelése érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi 
Központ Szolnoki Kirendeltségével, valamint a Munkalehetőség a Jövőért Kht.-val kialakított 
szoros együttműködés további erősítése az alábbi célok, prioritások tekintetében: 
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a.a./ felzárkóztató képzések 
a.b./ esélyjavító motivációs, kommunikációs, munkaerőpiaci készségfejlesztő programok, 
családtámogatások, 
a.c./ iskolarendszeren belüli felnőttképzésben és iskolarendszeren kívüli betanító, OKJ-s 
képzésben való részvétel, 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

b. Esélyegyenlőség biztosításához szükséges feltétel- és eszközrendszer kidolgozásának 
folytatása, kiemelt figyelemmel az alábbiakra: 
b.a./ pozitív példák bemutatása, amely mérsékelheti az intoleranciát, 
b.b./ határozottabb fellépés a negatív diszkrimináció ellen, a cigány-roma szervezetek aktív 
közreműködésével 
b.c./ kapcsolatfelvétel Szolnok Megyei Jogú Városban működő jelentősebb munkáltatókkal a 
roma-cigány lakosság foglalkoztatásnak élénkítése céljából, részvétel a munkáltatók 
érdekképviseleti szerveinek fórumain, illetve rendszeres tájékoztató tartása romák 
foglalkoztatása tárgyában, 

b.d./ írott és elektronikus sajtó - média bevonása kapcsán pozitív előremutató példák, 
események, sikeres pályázati programok bemutatása, 

b.e./ célcsoporti esélynövelő fórumok, mediátor-hálózat létrehozása, roma-cigány civil 
szervezetek bevonásával 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

c. Foglalkoztatási szint emeléséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása az alábbi 
prioritások vonatkozásában: 
c.a./ cigány/roma szervezetek felelősségvállalása a cigány/roma lakosság mozgósításában, a 
programban való bennmaradás biztosításában, 
c.b./ cigány/roma civil szervezetek megerősítése, 
c.c./ cigány/roma civil szervezetek mentori (segítő) hálózatának kialakítása, 
c.d./ városfejlesztési koncepció során a helyi fejlesztéseknek munkaintenzív szektorok 
bővítése, 
c.e./ a vállalkozóvá válás segítése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ 
eszközrendszerének felhasználásával. A vállalkozni szándékozók részére tájékoztatók 
szervezése, szaktanácsadás biztosítása, 
c.f./ a cigányok/romák munkaerőpiaci integrációját támogató programok, pályázati 
lehetőségek feltárása. 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 
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d./ Folytatni kell a foglalkoztatási szint javítása érdekében a közcélú foglalkozatás szervezését 
és támogatását, a kihasználtság javítása érdekében a roma-cigány szervezetek támogató 
tevékenységének fokozásával. 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

5. Informatika, kultúra, kommunikáció  
a. Szolnok városban a cigány/roma kultúra értékeinek és emlékeinek felmérése cigány/roma 
civil szervezetek és aktivisták bevonásával, megfelelő védelme érdekében intézkedések tétele. 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

b. Cigány/roma kulturális és nyelvi értékeket megjelenítő katalógusok előkészítésének 
támogatása, digitális rendszerbe történő rögzítése, továbbá Szolnok város honlapján 
cigány/roma közérdekű link elkészítése és működtetése. 
 
Határid ő: 2006. október 31., majd folyamatos 
Felelős: területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Szervezési és Jogi Főosztály 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

c. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy Szolnok város kulturális életébe hogyan lehet 
bevonni a cigány/roma zenészeket. 
 
Határid ő: 2006. február 28. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 
Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. 

d. Szolnok városban jelentkező igények felmérését követően támogatási rendszer kidolgozása 
cigány/roma kulturális rendezvények, fórumok szervezéséhez, lebonyolításához. 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 
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e. Cigány/roma írott sajtó terjesztése, bővítése annak érdekében, hogy minél több információ 
jusson el a lakossághoz a roma programokat érintően, több pozitív példa és gyakorlat 
bemutatása. 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

f. Meg kell vizsgálni a "Cigány Közösségi Ház" létrehozásának és működtetésének 
lehetőségeit és  feltételeit. 
 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

6. Egészségügy 
a. Át kell tekintetni az esélyegyenlőség helyzetét az egészségügyi ellátásban. Ennek 
érdekében a 2005. évben elkészített felmérési elvek (kérdőív) alapján végre kell hajtani a 
városban élő roma-cigány lakosság egészségi állapotának felmérését és ehhez kapcsolódó 
egészségügyi térkép elkészítését 
Határid ő: 2006. december 31. 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 
 
 

 

7. Értékelés 
a. A Romaügyi Integrációs Munkabizottság által végzett éves munkát, a Roma 

Integrációs Program cselekvési tervének megvalósulását, megvalósítását, továbbá 
aktualizálását minden évben el kell végezni. 

 
Határid ő: 2007. január 31 ., majd évente a költségvetés elfogadását megelőző hónap 
Felelős: a területért felelős alpolgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
Humán Közszolgáltatások Főosztálya 
Romaügyi Integrációs Munkabizottság 

 

 

 


