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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. november 10. 
napján 8 óra 00 perckor tartott közmeghallgatásról. 
 
Jelen vannak:  Baranyi-Rostás Rodrigó RNÖ elnök 
    Kolompár László  RNÖ elnökhelyettes 
     
     
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László jegyző 

Gyurgyik Erzsébet  vezetői referens 
Gulyás Attiláné pénzügyi referens 
Meleg Sándor   intézményvezető helyettes 
Kocsis Györgyné intézményvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet  
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fő képviselőből 2 fő jelen van. Lakatos 
Sándor képviselő nem jelezte távolmaradásának indokát.  
Jogszabályi előírás, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak legalább évi egy alkalommal 
közmeghallgatást kell tartani. A közmeghallgatás időpontja már 15 nappal korábban 
meghirdetésre került a város honlapján, a hirdetőtáblán, és a helyi kábeltelevízióban, így a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak eleget tettünk.  
A meghívón egy napirendi pont szerepel, a közmeghallgatás. Megkérdezem, hogy van-e 
valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs más napirendi 
pontra javaslat, úgy aki a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy az RNÖ testülete 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt 
– az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:  

       
  

Napirend 
 

 
Előterjesztő 

 
1. 
  

 
Közmeghallgatás 

 
Baranyi-Rostás 
Rodrigó 
 elnök 

 
A meghirdetetett időpontig nem érkezett érdeklődő. Várunk még egy keveset, addig tudunk 
beszélgetni az intézményvezetőkkel. Köszönettel vettem, hogy az intézményvezetők 
elfogadták a meghívást. Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdésük? 
Kocsis Györgyné intézményvezető: Szerencsére most nincs olyan kisgyermek, akinek a 
szülője felé felszólítással kellene élni, mert indokolatlanul távol van az óvodától. Fel tudtunk 
venni minden gyermeket, tehát aki később költözött Lajosmizsére azt is beóvodáztuk. Most 
minden gyermek rendszeres jár az óvodába, a szülőkkel is meg tudjuk beszélni a kéréseinket. 
Szülői értekezleten már nagyobb számban megjelennek, fogadóórára is bejönnek, és ez egy 
nagy pozitívum. Most jelenleg nincs problémánk. Közeledik a tél, várhatóan szükség lesz 
meleg ruhákra, cipőkre, dzsekikre. A családsegítő szolgálattal felvesszük majd a kapcsolatot. 
Készülünk a karácsonyi ajándékcsomagok osztására, küldeni fogjuk mi is az adományokat. 
Ha lesz olyan felajánlás, hogy disznóvágásból hurka, kolbász, hús vagy vállalkozásból 
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bármilyen élelmiszercsomag akkor azt ugyanúgy megszervezzük és szétosztásra kerül. Én 
köszönöm az együttműködést, mert nagyon jól együtt tudtunk működni. Karácsony előtt 
kaptunk egy nagyon szép felajánlást a Katona József Színháztól, hogy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket vihetünk színházi előadásra a ” Hess mese!” című darabra. Most 
gyűjtjük az óvó nénikkel a nagycsoportos gyermekek névsorát, az óvó néni megy 30 
kisgyermekkel, tehát minden csoportból 4-5 fő hátrányos helyzetű gyermek tud majd részt 
venni az előadáson. A fenntartó buszt is biztosít, így a gyermekek oda és visszaszállítása is 
megoldott. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép kezdeményezés, és nagyon szépen 
köszönjük a lehetőséget. Még óvodásokkal így a nagyszínházban nem voltunk, úgyhogy 
nagyon készülünk az előadásra 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Annyit el szeretnék mondani a családsegítő szolgálattal 
kapcsolatban mondani, hogy egy pozitívabb irányban tudtunk az elmúlt évhez képest 
együttdolgozni. Próbáljuk mi is a családsegítő szolgálat munkáját segíteni. Bízom benne, 
hogy ez a jövőben is így marad, mert nagy szükség van arra, hogy a roma önkormányzat is 
bevonásra kerüljön.  
A szemétszállítás már évek óta visszatérő probléma, most ebben van egy pozitív elmozdulás. 
Két hét alatt 10 család kötött szerződést, és már ennek is nagyon örülünk. Polgármester Úr is 
ajánlott segítséget azoknak az embereknek, akiknek gondot jelent megvásárolni a kukát. 
Visszatérő probléma e mellett a patkány elszaporodása is. Volt egy lakossági fórum, ahol 
nagyon kevesen jelentek meg. Szerintem több mint 30 család lett értesítve, és ebből 7 család 
jelent meg. A fórumon ott volt a polgármester úr, jegyző úr, a családsegítő szolgálat 
munkatársai, és az ÁNTSZ is képviseltette magát. Aki megjelent kapott egy tájékoztatót, hogy 
milyen veszélyei vannak a patkánynak, a szemétnek, milyen fertőzésveszélyt hordoz magában 
az elhanyagolt lakókörnyezet. Amennyiben az ÁNTSZ elrendeli az irtást, akkor az teljes 
mértékben a családokat fogja terhelni, és ez nem olyan kis összeg. 
Én úgy gondolom, hogy a 2017-es év, mozgalmas volt, ahol a roma nemzetiségi 
önkormányzat tudott segített. Még egy képviselő-testületi ülésünk lesz, mi is készülünk a 
karácsonyra. Arra kérem az intézményvezetőket, hogy ha bármiben tudunk segítséget 
nyújtani, akkor azt jelezzék a roma nemzetiségi önkormányzat felé. 
Kolompár László RNÖ képviselő: A Képző Központba járok egy tanfolyamra, és a 
programmenedzser megkeresett, hogy várhatóan indul halmozottan hátrányos helyzetű 
felnőtteknek képzés, ami iskolától független. A képzésre kellene embereket toboroznunk, és 
akkor jó eséllyel elindulhatna a tanfolyam. Úgy néz ki, hogy többéves program lesz, és akár a 
szakmáig is eljuthatnának.  
Balogh László jegyző: Annyit kérnék, hogy ha erről van egy tájékoztató anyag, akkor azt a 
lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre küldjék meg, és akkor megvizsgáljuk. Úgy 
gondolom, hogy nekünk nincs nyilvántartásunk, hogy kinek milyen végzettsége van. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Ha minden igaz, akkor decemberben elindul a SOFT-os 
pályázat, amit Lajosmizse csinál. Itt is lesz lehetőség a 7-8 osztály elvégzésére, és OKJ-s 
képzések is indulnak. 
Meleg Sándor intézményvezető helyettes: Igen, pontosan ezt szerettem volna én is mondani, 
hogy december 1-el elindul a pályázat, és lesz lehetőség szakmát biztosító képzésekhez való 
hozzájutást segíti. Ezért is kérdeztem, hogy mikor indul ez a program, mert, ha december 1 
utáni szervezésű lesz, akkor mi a projekt erőforrásait rá tudjuk tenni, akkor úgy is ki kell 
mennünk terepre, itt majd nekünk kell dolgozni azon, hogy a projekt szépen tudjon haladni. 
Nyilván minket is megkereshet Képző Központ, és akkor konzultálunk, mert ha ők 
megmondják a paramétereket, akkor mi ennek megfelelően tudunk felmérést készíteni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Az a tapasztalat, hogy ha helyben van a képzés, akkor 
nagyobb eséllyel fognak rajta részt venni. Az elmúlt év során is volt, olyan, akinek meg 
kellett szüntetni a szerződését, mert nem volt hajlandó bejárni Kecskemétre a képzésre.  
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Meleg Sándor intézményvezető helyettes: Ez lenne egy tárgyalási alap, akkor 
megbeszélnénk, hogy ha tudunk elegendő létszámot biztosítani, akkor van-e arra lehetőség, 
hogy itt helyben legyen a képzés. Mert az elméleti részt, minden gond nélkül meg tudjuk 
oldani, a gyakorlati rész tekintetében kell majd egyeztetni, hogy pontosan mit szeretnének.  
Pontosan tudni kell a paramétereket, hogy olyan embert tudjunk odaállítani a szakember 
mellé, aki jó eséllyel nem esik ki, és végig csinálja a programot. Nagyon szívesen 
együttműködünk, nekünk erre most van programunk.  
Most Pécsen volt egy továbbképzés, amit az ottani Máltások tartottak. Ha jól van kezelve ez a 
program, akkor fantasztikus eredményeket lehet elérni. Azon a városrészen ahol nagy 
problémát jelentett a munkanélküliség, most jelenleg 76 %-os a foglalkoztatottság. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Inkább a téli időszakra kell majd összpontosítani, amikor 
nincs annyi mezőgazdasági munka. 
Meleg Sándor intézményvezető helyettes: Igen, ezt külön figyelembe vettük, december 
elején indulnak a képzések. Van egy kérdéssor is, ami rákérdez arra, hogy mikor és milyen 
intenzitással tudja vállalni a képzést.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Az eltelt idő alatt nem érkezett érdeklődő, így az ülésünket 
bezárhatjuk. Az ülést 8 óra 20 perckor bezárom.  
 

K.mf. 
 
             Jegyzőkönyv hitelesítő:  
  

 
Baranyi-Rostás Rodrigó sk. Kolompár László sk.  

elnök              képviselő    
      


