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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az Ózd Városi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat a  munkáját, feladatait, pénzügyi kiadásait a törvényben előírtak 
alapján hajtotta végre.  
2011. február hónapban elfogadott ülés és munkaterv alapján végeztük 
feladatainkat.  
 
2010-ben a választási törvény előírásai alapján 4 fős képviselő testületet 
választhatott Ózd város roma lakossága. Ennek egyik feltétele volt, hogy 
2010.július 15-ig regisztráltatni kellett magát a választási névjegyzékben annak, 
aki élni akart választói jogával. ( Ózdon 1050 fő regisztráltatta magát.)  
Az ÓVCKÖ  a roma lakosság arányát tekintve a legnagyobb számú kisebbséget 
képviseli. (39 ezer lakosból több mint 13 ezer roma.)  
 
A 4 fős testületnek kiemelt célja a roma lakosság aktivizálása a 
foglalkoztatásban, oktatásban, óvodáztatásban való részvételben, valamint a  
munkavállalási esélyének növelésében. 
 
Ezeket a célokat számtalan külső és belső tényező nehezíti:  
 

 Társadalmi feszültségek a roma és nem roma lakosság között az 
utóbbi időszakban ez még inkább megnövekedett 

 Egyre nagyobb ügyfélforgalom jelentkezik a kisebbségi 
önkormányzat Ózd,  József Attila út 1. szám alatti irodájában (150-
200 fő/hó), főként szociális gondokkal, személyes sérelemmel, 
munkahelykereséssel, diszkriminációs ügyekkel kapcsolatban.  

 Mentálhigiénés és társadalmi viselkedéssel kapcsolatos 
információkkal is segítünk a roma lakosság helyzetén.  

  A képviselő testület próbálja megteremteni olyan jellegű 
programok, szolgáltatások lehetőségét, amely konfliktuskezelő 
feladata mellett  a felelős életvitel értékeit is közvetíti.  

 Az ÓVCKÖ külön szerepet vállal a helyi romák oktatási 
problémáinak kezelésében és a kulturális lehetőségek 
megragadásában.  

 
Az eltelt időszak is mutatja, hogy az ÓVCKÖ munkájára szükség van. 
Általában szociális dolgokkal kapcsolatban, munkahelykereséssel, kérelmek 
megírásával és diszkriminációs ügyekben kérnek segítséget.  
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Legtöbb esetben a Szociális és Egészségügyi Osztály segítségét vesszük 
igénybe, melyért az osztályon dolgozókat köszönet illeti meg. 
A jegyzőkönyvek, pénzügyi mozgások ellenőrzése a Hivatal részéről ez évben is 
megtörtént. Felhívják figyelmünket a takarékos gazdálkodásra és a törvényesség 
betartására.  
 
Konfliktuskezelésben, az általános iskolákban és középiskolákban az ÓVCKÖ 
személyesen részt vesz. Intézkedéseink általában eredményesek, mivel a 
tanulókkal és szülőkkel közös nevezőre jutunk.  
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
2011. májusában létrejött együttműködési megállapodás Ózd Város 
Önkormányzata és Ózd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat között. E 
megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a felek közti hatékony 
együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások 
következetes betartását.  
 
2011. júniusában az ÓVCKÖ  a Polgárőrséggel is együttműködési 
megállapodást írt alá. Ennek célja Ózd város közrendjének, közbiztonságának 
növelése, a szervezett és tervszerű  bűnmegelőzés, a bűncselekmények 
csökkentése, a bűnalkalmak lehetséges minimalizálása, a gyermek- és 
ifjúságvédelem, valamint a bűnmegelőzés elősegítése.  
Önök előtt is ismert a város gazdasági és szociális helyzete, 39.000 főből, több 
mint 13.000 roma lakos él Ózdon. 
Problémát jelent a nem megfelelő viselkedés, hangoskodás és a 
bűncselekmények elkövetése. 
Ezek a problémák generálják a feszültséget, előítéletességet városunkban a nem 
cigány lakosság részéről. Bízunk benne, hogy az aláírt együttműködési 
megállapodás is segítségünkre lesz  a felmerült problémák helyreállításában.  
 
A képviselő testületünk támogatta, hogy a Bem Úti Általános Iskola 2011. 
szeptember 1-től a Magyar Katolikus Egyház fenntartásába kerüljön át.  
 
Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az 
ÓVCKÖ aktívan részt vegyen a város Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervében 
foglaltak végrehajtásában, valamint az Együttműködési, koordinációs 
munkában.  
 
Pozitív jelenségek: 
 

 Erdőtelepítési programban való részvétel koordinálása (tagtoborzás)  
 Közfoglalkoztatás elősegítése,  
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 Önkormányzati rendeletben előírt tiszta lakókörnyezet betartásának 
elősegítése 

 Munka+tanulási program eredményes elősegítése 
 Hétesi pályázat megvalósításának figyelemmel kísérése ( 

kapcsolattartás Bódis Kriszta projekt vezetővel)  
 Dr. Ambedkar Gimnázium tanodai program beindításának 

elősegítése Ózd és térségében.  
 Alkotmány úti és Somsályi Óvodában családi napokon való 

részvétel, közös beszélgetés a megjelent roma szülőkkel.  
 Dr. Varjú Gabriella főosztályvezető asszonnyal részt vettünk a 

roma telepeken való panaszfelvételben.  
 2011. októberében tartandó népszámláláshoz lehetőségünk nyílik 

kérdezőbiztosok ajánlására azért, hogy a magyarországi romák 
létszámáról minél pontosabb adat szülessen, és egyre több cigány 
ember kerüljön be a kérdezőbiztosok körébe.  

 Balogh Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár úr 
látogatása Ózdon, ahol tájékoztatást adott arról, hogy milyen 
foglalkoztatási programok valósulnak meg az ózdi kistérségben. az 
elkövetkezendő roma programokról.  

 Folyamatosan nő azoknak a roma tanulóknak a száma, akik 
ösztöndíj támogatásban részesülnek 

 Takarítási akciót rendeztünk Kiserdőalja és Sajóvárkony roma 
telepen. 

 2010. decemberében Télapóváró ünnepséget rendeztünk a Civil 
Házban ahol a meghívott 300 gyerek mikuláscsomagot vehetett át 
tőlünk.  

 „ Együtt a rasszizmus ellen” című kispályás labdarúgó torna sikeres 
megrendezése 2011 májusában.  

 Az ÓVCKÖ és a települési Önkormányzat együttműködése 
példaértékű, a képviselőkkel a kapcsolattartás élő. 

 A helyi médiával folyamatos kapcsolatban állunk, ami nagyban 
segíti munkánkat a lakosság tájékoztatásában. 

 
 Meg kell teremteni olyan katalizátor jellegű programok, 

szolgáltatások lehetőségét amely konfliktuskezelő feladata mellett  
a felelős életvitel értékeit is közvetíti. Az önkormányzatnak külön 
szerepet kell vállalni a helyi romák oktatási problémáinak 
kezelésében és a kulturális lehetőségek megragadásában.  

 
Negatív jelenségek: 
 

 Törekvések ellenére a munkanélküliség sajnos még mindig magas a 
roma lakosság körében. 
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 Ellenőrizhetetlen a bevándorló lakosok száma, ebből adódóan 
rendezetlenek a lakásviszonyok  

 Az elkövetett bűncselekmények száma nem mutat csökkenő 
tendenciát 

 Roma és nem roma lakosok körében az egymás mellett élés 
szabályai nem mindig megfelelőek.  

 
 Munkamegosztás területén csökkentett  képviselői létszámmal 

dolgozunk, mivel 1 fő ( Budai Elemér ) előzetes letartóztatásban 
van, illetve  Váradi József képviselőtársunk is hosszabb ideje 
külföldön tartózkodik.  

 
Pénzügyi helyzetünk: 

2011 évben az ÓVCKÖ költségvetése  4.710.000.-Ft ( csatolva 1.sz.melléklet ) 
Szakfeladatonkénti megbontása (csatolva 2.sz. melléklet )   
Pénzügyi helyzetünk időarányosan van teljesítve, gazdálkodásunk a 
törvényességen belül működik, költség takarékosságra törekszünk. 
Kulturális és hagyományőrző programot ez évben nem terveztünk, 2012-ben 
valósítjuk meg a roma napot.  
 
Megköszönjük a Települési Önkormányzatnak, a Városvezetésnek és a 
Polgármesteri Hivatalnak, hogy hozzájárulnak munkánk eredményességéhez, 
támogatják céljainkat, programjainkat. 
 
 



 -  - 1 
 

 



 -  - 2 
 

 
 

 



 -  - 3 
 

 
 
 
 

 


