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Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
 

Jegyzőkönyv 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2013. december 20-án tartott közmeghallgatásáról 

 
Jelen vannak: Csikja Sándorné elnök, Glonczi Lajos elnök-helyettes, Horváth Ernő képviselő 
 
Igazoltan távollévő: Varga Jánosné képviselő 
 
Meghívottak: dr. Sável Katalin aljegyző, dr. Egeli Zsolt alpolgármester   
 
Csikja Sándorné elnök köszönti a közmeghallgatás iránt érdeklődést tanúsítókat. Megállapítja, 
hogy a 4 képviselőből, 3 fő jelen van, a testület határozatképes, a közmeghallgatást megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítője Glonczi Lajos legyen.  
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag az alábbi 
döntést hozza:  
 
58/2013.(XII.20.) RNÖ 
Határozat 
Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  
 
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. december 20-i közmeghallgatásáról 
készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Glonczi Lajos képviselőt választja meg.  
 
 
Csikja Sándorné elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, amely megegyezik a meghívóban 
közölttel.  
 
Meghívó, és egyben javasolt napirend: 

M E G H Í V Ó  
Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő-testülete 
2013. december 20-án (péntek) 17,00 órai kezdettel 

a Rákóczi-vár lovagtermében   
tartja 

KÖZMEGHALLGATÁSÁT, 
melyre tisztelettel meghívom. 

Napirend:  
 

- Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkájáról  
 
 
Csikja Sándorné elnök: Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a munkáját a hatályos 
jogszabályok, a nemzetiségi önkormányzat döntései szerint és a települési önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás alapján végzi. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján szükség szerint, de évente legalább négy 
rendes ülést tart, a munkatervben meghatározottak szerint. 2013. február 12-én tartott első idei 
ülésén a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetését fogadta el a testület. 2013. március 10-
én az önkormányzat klubdélutánt szervezett, amely nagyon sok érdeklődőt vonzott. Március 15-én 
részt vettek a hivatalos városi ünnepségen, ahol koszorút helyeztek el a nemzetiségi önkormányzat 
nevében. Az önkormányzat a törvényben előírt feladatalapú támogatási igényeknek megfelelt, így a 
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helyi rászoruló roma gyerekeket tanévkezdésre füzetcsomaggal támogatta az önkormányzat. 2013. 
április 29-én tartott ülésén a 2012. évi zárszámadás elfogadásáról döntött a testület. Az 
önkormányzat elhalálozás esetén mindig támogatja a helyi roma lakosságot. Májusban és júniusban 
a testület rendkívüli ülés keretében határozott a helyi roma származású lakos temetésére koszorú 
megvásárlásáról. 2013. június 22-én az önkormányzat roma napot szervezett a helyi roma lakosság 
részére. A lebonyolításra az ifj. Tatay Zoltán Sporttelepen került sor, melyen nagyon sokan vettek 
részt. A rendezvény keretében egy roma származású fiatal művész festményeiből, rajzaiból készült 
kiállítást is megtekinthették a helyszínen az érdeklődők. A nemzetiségi önkormányzat működését a 
központi költségvetési hozzájárulás, a feladatalapú támogatás biztosítja. Bevételek esetében az 
állami támogatás jelenik meg az első félévben, a feladatalapú támogatás augusztusban érkezett meg 
a költségvetési számlára. A pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatokat – zárszámadás, 
költségvetés elfogadása – határidőre teljesítette az önkormányzat. Kiadások esetében a jelentősebb 
tételt a klubdélután, a füzetcsomagok, valamint a hagyományőrző nap jelentette, emellett az elhunyt 
szerencsi roma lakosok temetésén, valamint az állami ünnepségeken koszorúztak. Egyéb kiadást a 
számlavezetéssel kapcsolatos költségek jelentették még. Év végén a nemzetiségi önkormányzat a 
szerencsi rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodást kötött, de együttműködési ígéretet 
kaptak a védőnők részéről is. Tájékoztatója végén várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Marosvölgyi János szerint nagyon rövid volt a beszámoló. Részt vett a német nemzetiségi 
önkormányzat közmeghallgatásán, amelyen csak a beszámoló fél órás volt. Nem hallotta, hogy az 
önkormányzat mennyi pénzből gazdálkodott, és mennyit hagyott a számláján, mint tartalék.  
 
Csikja Sándorné elnök: 214 ezer forint volt az állami támogatás, 606.726 forint volt a feladatalapú 
támogatás. Ezeket az előzetesen felsorolt rendezvények megtartására időarányosan használták fel, 
valamint 20 ezer forint tartalékot hagytak a költségvetési számlán.  
 
Marosvölgyi János úgy véli, a Tatay Zoltán Sporttelepen tartott rendezvényen jobban oda kellett 
volna figyelni, mert a később érkezőknek már nem jutott étel.  
 
Csikja Sándorné elnök: Az önkormányzat igyekezett a lehető legjobban helyt állni, mint 
házigazda, de úgy gondolja, az már nem a testület hibája, ha valaki a rendezvény végére ért oda, 
viszont jó dolog, hogy nagyon sok volt a résztvevő, érdeklődő.  
 
Marosvölgyi János úgy gondolja, a nemzetiségi önkormányzat nem használja ki a pályázati 
lehetőségeket, véleménye szerint a jövőben erre jobban oda kell figyelni.  
 
Horváth Ernő képviselő: Sokkal több érdeklődő jött el a kulturális rendezvényre, mint amennyire 
számítottak, ezért nem jutott elegendő étel a később érkezőknek, de ők sem szenvedtek hiány a 
vendéglátásban.  
 
Csikja Sándorné elnök: A pályázatoknak nagyon szigorú feltételei vannak, és szinte mindegyik 
önerőt igényel, melyet az önkormányzat nem tud biztosítani.  
 
Lakatos Dénesné szerint mindenkinek szólni kellett volna a közmeghallgatásról.  
 
Csikja Sándorné elnök: A közmeghallgatás időpontja megfelelő időben ki lett plakátolva a 
városban, illetve személyesen is szóltak mindenkinek. Ezek után úgy gondolja, a képviselők nem 
tehetnek arról, hogy a közmeghallgatásra csak nagyon kevesen jönnek el. Biztos benne, hogy tudtak 
a közmeghallgatásról a roma emberek.  
 
Lakatos Zsoltné sérelmezi, hogy ha valamilyen problémával fordult Glonczi Lajos elnök-
helyetteshez, meg sem hallgatta.  
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Glonczi Lajos elnök-helyettes reagálva a kritikára úgy gondolja, hogy az önkormányzat a hozzá 
fordulóknak minden esetben segített a jogszabályban biztosított keretek között.  
 
Busku Norbertné megjegyzi, hogy van a városban két tartósan beteg roma gyerek. Miért nem segít 
a családon az önkormányzat legalább 1-1 csomaggal?  
 
Horváth Ernő képviselő: Az önkormányzat csak a jogszabályban biztosított kereteken belül tud a 
hozzájuk fordulóknak segíteni. Ha 1-1 csomagot adnának ezeknek a családoknak, akkor a többi 
család is jogosan fordulhatna az önkormányzathoz, hogy ők is nehéz helyzetben vannak, és 
támogassák őket is. A segélyezésre nincs jogosítványa az önkormányzatnak.  
 
Glonczi Lajos elnök-helyettes úgy véli, hogy jelöltesse magát képviselőnek mindenki, aki úgy 
érzi, hogy jobban helyt tudna állni, mint a jelenlegi önkormányzat.  
 
Balázsné viszont megköszöni az önkormányzat segítségét, mert ha segítségért fordult hozzájuk, az 
elnök-helyettesre mindig lehetett számítani.  
 
Ugyancsak köszönetét fejezi ki egy másik roma asszony is az önkormányzat felé, mert az elnök-
helyettes nekik is segített az ügyek intézésében, amikor a lánya meghalt.  
 
Lakatos Zsoltné megköszöni Varga Jánosné képviselőnek, hogy jelölő szervezetén keresztül 
támogatta a gyerekeit, ruhákat és játékokat kaptak. Ugyancsak megköszöni Csikja Sándorné 
elnöknek, hogy segítette és támogatta, amikor félig ledőlt a házuk és kilátástalan helyzetbe kerültek 
az öt gyerekükkel.  
 
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: A nemzetiségi önkormányzatnak nem az a dolga, hogy 
személyenként, egyenként segítsen a roma embereken. Tapasztalata szerint a roma nemzetiségi 
önkormányzat nem képviselteti magát a települési önkormányzat ülésein, pedig fontos volna a roma 
nemzetiségi önkormányzat szempontjából. Nem minden a pénz, vannak olyan eszközök, 
amelyekkel segíteni lehet az embereken, de ebben a városi önkormányzat tud segítséget nyújtani. 
Szólni kell, mert az önkormányzat nem tud mások helyett gondolkodni, ha nem fogalmazódik meg 
irányukba a segítség kérése. Kiemeli az összefogást, hogy a kollektív problémákat közösen lehessen 
megoldani.  
 
Csikja Sándorné elnök megígéri, hogy a jövőben a települési önkormányzattal közösen próbálják 
a problémákat orvosolni. További kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt, a 
közmeghallgatást berekeszti.  
 

K.m.f. 
 
 

                          Csikja Sándorné sk.                 Glonczi Lajos sk.  
    elnök                                               jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


