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Meghívás alapján megjelentek: 

Dr. Egeli Zsolt  - alpolgármester 

dr. Sável Katalin  - aljegyző 

dr. Krajnyák Rita - igazgatási ügyintéző 

 

 

Horváth Ernő elnök köszönti a közmeghallgatás iránt érdeklődést tanúsítókat. A jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a 4 képviselőből 3 fő jelen van, Varga Jánosné jelezte 

távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv-

hitelesítője Molnár Ferenc képviselő legyen, amivel a Képviselő-testület 3 igen, 0 nem 

szavazattal, 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza:  

 

81/2016. (XI. 18.) RNÖ 

HATÁROZAT 

Tárgy: jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása  

 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. november 18-i 

közmeghallgatásáról készülő jegyzőkönyvének hitelesítőjévé Molnár Ferenc képviselőt 

választja meg.  

 

Horváth Ernő elnök javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, amely megegyezik a 

meghívóban közölttel. Javaslatával a Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 

tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetért, és az alábbi döntést hozza: 

 

82/2016. (XI. 18.) RNÖ 

HATÁROZAT  

Tárgy: napirend elfogadása  

 

Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. november 18-i 

közmeghallgatásának napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkájáról 

Előadó: Horváth Ernő elnök 
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Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkájáról  

 

Horváth Ernő elnök sajnálattal állapítja meg, hogy a meghirdetett közmeghallgatás iránt a 

roma lakosok idén is igen csekély számban érdeklődnek. Elmondja, a nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testülete munkája során 2016. évben a közmeghallgatás időpontjáig 

17 ülést tartott, ezeken 80 db határozatot hozott. Júliusban az addigi elnök családi és 

egészségügyi okokra hivatkozással képviselői mandátumát megtartva lemondott elnöki 

tisztségéről, új elnök megválasztására került sor. A váltás nem okozott fennakadást a 

nemzetiségi önkormányzat munkájában. A 2016-ban elvégzett feladatok kapcsán elmondja, az 

idén is sor került több együttműködési megállapodást megkötésére, többek között a környező 

települések roma nemzetiségi önkormányzataival. A város által szervezett nemzeti ünnepeken 

a nemzetiségi önkormányzat képviseltette magát, aktív résztvevői voltak a Szerencs Város 

Napja rendezvénysorozatnak. Elmondja, 2016. évben is több rendezvényt szerveztek. 

Februárban a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi feladatai tárgyában kistérségi 

tanácskozás szerveztek. A rendezvényen az országos és a megyei nemzetiségi szervezetek 

képviselői mellett települési nemzetiségi önkormányzatok vezetői is tájékoztatást nyújtottak 

munkájukról, tapasztalatokat cseréltek működésükről. Tavasszal megtartották hagyományos 

hagyományőrző báljukat, klubdélutánokat szerveztek, amelyek lehetővé teszik a roma kultúra 

megismertetését és gyakorlását, a nyelv, a szellemi örökség megőrzését. A roma világnap 

alkalmából megemlékezést szerveztek, ahol kötetlen beszélgetés keretében a roma 

identitástudat fontosságáról, a roma kultúráról és a cigányság sokszínűségéről, a romákat ért 

előnyökről és hátrányokról, valamint a tanulás fontosságáról folytattak párbeszédet. Május 1-

jén a közeli Legyesbényére szabadidős programot hirdettek meg, melynek keretében az 

érdeklődők az egészséges életmód jegyében sétát tettek a településen, ellátogattak az 

emlékparkba, majd megtekintették a Községi Borházat, valamint a római katolikus 

templomban a Fekete Madonna szentképet és a pipa kiállítást. Roma önkormányzati vezetők 

részére a békés együttélés témájában kistérségi találkozót szerveztek, melynek célja az volt, 

hogy a települési nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek lehetősége legyen megosztani 

tapasztalataikat a roma és nem roma társadalom békés együttélése kapcsán. Májusban 

megemlékeztek a Roma Ellenállás Napjáról, a gyermeknap alkalmából a szerencsi roma 

fiatalok részére szabadidős programot hirdettek meg. Júniusban első alkalommal „Roma ízek 

és hagyományok” címmel főzőversenyt szerveztek. Nyári megtartották hagyományos roma 

családi napjukat, melynek célja a helyi közösség összetartásának erősítése, a közösséghez 

tartozók figyelmének felhívása saját identitásukra, a roma hagyományok, szokások 

megőrzésének és gyakorlásának fontosságára és szépségére. Az idén első alkalommal helyi 

roma általános és középiskolások részére „A romák világa” címmel rajzpályázatot hirdettek, 

melyre meglepően sok pályamű érkezett. Hozzáteszi, a benevezett művekből terveik szerint 

decemberben kiállítást szerveznek. Új kezdeményezésként a nemzetiségi önkormányzat 

történetében először utazást szerveztek Máriapócsra, a Szent Kereszt felmagasztalásának 

búcsújára, a katolikus cigány közösségek zarándoklatára. Sikerként könyvelik el, hogy a 

rendezvényen olyan személyek is részt vettek, akik egyébként nem látogatják a nemzetiségi 

önkormányzat által szervezett programokat. Elmondja, ebben az évben is nyújtottak be 

pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumához kulturális rendezvényeik 

megvalósításának támogatása tárgyában. Nagy örömükre pályázatuk kedvező elbírálásban 

részesült, így a támogatásnak köszönhetően megrendezhették a kistérségi roma zenész 

fiatalok fesztiválját. A rendezvény célja a roma társadalom hagyományainak, zenei 

kultúrájának megismertetése, a roma tradíciók megőrzése és ápolása volt. Megjegyzi, a 

visszajelzések alapján a 2016. évi rendezvények jól sikerültek, színes programokat tudtak a 

roma lakosság részére nyújtani. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat a hagyományos roma ételek elkészítéséhez idén is élelmiszercsomagok 

kiosztásával járul hozzá. A csomagok kiosztására az önkormányzat által szervezett 
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klubdélutánon kerül majd sor. Elmondja, hogy a város önkormányzata és a nemzetiségi 

önkormányzat között jó a kapcsolat, a polgármesteri hivatal munkatársaitól minden segítséget 

megkapnak. A gazdálkodással kapcsolatban elmondja, hogy nemzetiségi önkormányzat 

működési és feladatalapú költségvetési támogatásban részesül, amelyet rendezvényeik 

lebonyolítására használtak fel. Végezetül a 2017. évre vonatkozó terveikkel kapcsolatban 

elmondja, hogy bővíteni kívánják az együttműködők körét, valamint továbbra is figyelemmel 

kísérik a pályázati kiírásokat annak érdekében, hogy további támogatásokhoz jusson a 

nemzetiségi önkormányzat, ezáltal lehetőségük nyílik minél több program megvalósítására. 

Megköszöni a figyelmet, várja a hozzászólásokat. 

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester Szerencs Város Önkormányzata nevében megköszöni a 

meghívást, köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondja, a közmeghallgatás 

lényege, hogy akinek gondja, kérdése van, az ezen a fórumon elmondja, feltegye, tájékoztatást 

kérjen. A képviselő-testület tagjai, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai a lakossági 

hozzászólásokat követően válaszolnak majd a felvetésekre lehetőség szerint itt, szóban. A 

nemzetiségi önkormányzat a példa arra, hogy pályázni kell, hiszen a normatív támogatás nem 

elegendő a feladatok ellátására. A pályázaton elnyert jelképes támogatásnak köszönhetően 

tudták megrendezni például a zenei fesztivált, amelyhez a települési önkormányzat is 

segítséget nyújtott oly módon, hogy ingyenesen biztosította a hangtechnikát, valamint a 

személyzetet. Kéri, a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésein a nemzetiségi 

önkormányzat rendszeresen képviseltesse magát, ahol tanácskozási joggal részt vehetnek, 

elmondhatják problémáikat, feltehetik a roma nemzetiséggel kapcsolatos kérdéseiket. 

Egyúttal invitálja a jelenlévőket a város önkormányzatának képviselő-testületének 

közmeghallgatására. 

 

Dolányi Csaba az iránt érdeklődik, hogy a városi önkormányzatnak és a nemzetiségi 

önkormányzatnak van-e, illetve volt-e 2014 óta közös cége. Kérdést tesz fel a szociális földdel 

kapcsolatban is. Elmondja, hogy információi szerint a TESCO melletti önkormányzati 

területen termelt zöldségekre az önkormányzatnak szerződése van az Élelmiszerbankkal. 

Megkérdezi, a szerződésbe bele van-e foglalva, hogy az ott betakarított terményeket csak az 

önkormányzat által fenntartott intézmények használhatják-e fel, vagy szociálisan rászorult 

lakosok is hozzájuthatnak. Elmondja, ő maga a város által szervezett közmunka programban 

vesz részt, és a vezetőknek a dolgozók felé történő hozzáállása embertelen. Hozzáteszi, a 

foglalkoztatás körülményei is meglehetősen rosszak, sem télen, sem nyáron nem biztosítják 

számukra a biztonságos munkához szükséges feltételeket, nem kapják meg az eszközöket. 

Megkérdezi, tesz-e ennek megszüntetésére valamit az önkormányzat, mert a helyzet napról 

napra súlyosbodik.  

 

Horváth Ernő elnök a feltett kérdésekre válaszolva elmondja, a nemzetiségi 

önkormányzatnak és a települési önkormányzatnak nincs közös cége. 

 

Dolányi Csaba közbeveti, jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

közmunkásként foglalkoztasson embereket, kérdezi, miért nem gondoltak még erre. Vagy 

arra, hogy ún. szociális szövetkezeteket hozzanak létre. Hozzáteszi, a szerencsi romák 50%-a 

közmunka programban vesz részt, ezen változtatni kell, az ő érdekeiket kellene a nemzetiségi 

önkormányzatnak képviselnie. 

 

Horváth Ernő elnök elmondja, a szociális szövetkezetek intézménye nem vált be, sokan 

megbuktak, nem arra használták fel a kapott támogatást, amire kellett volna. Úgy véli, csak 

azok a személyek boldogultak, akik úgymond közel voltak a tűzhöz. Hozzáteszi, ahogyan 

jelenleg az országos roma önkormányzat körül állnak a dolgok, nem is kíván ebben részt 

venni, nyugodtan szeretne aludni. 
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Dolányi Csaba megjegyzi, a szociális szövetkezetek nem mentek tönkre, jelenleg is 2500 

ilyen szövetség működik az országban. A nemzetiségi önkormányzatnak jogi lehetősége van 

arra, hogy Szerencsen ilyet létrehozzon. 

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester a foglalkoztatás körülményeire tett megjegyzéssel 

kapcsolatban elmondja, hogy jelezniük kellett volna a problémát, mert amit a jogszabály előír, 

azt a munkáltatónak biztosítania kell, megígéri, utánanéz az ügynek. A használt hangnemmel 

kapcsolatban megjegyzi, senki nem engedheti meg magának, hogy a másikat megalázza. Fel 

fogja kérni a gazdasági társaság felügyelő bizottságát, hogy az ügyet vizsgálja ki.  

 

Molnár Ferenc képviselő megerősíti az elhangzottakat, ő maga is az említett cég 

alkalmazásában áll. Valóban nem megfelelőek a munkavégzés körülményei. 

 

Marosvölgyi János a közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondja, a korábbi gyakorlat az 

volt, hogy a programra pályázatot írtak ki, amely tartalmazta, milyen feladatokra, eszközökre 

lehet a kapott támogatást felhasználni. Az alpolgármester azon közbevetésére, miszerint ez 

jelenleg is így van, megkérdezi, amennyiben le van írva, hogy munkaruhát, bakancsokat, 

kesztyűt venni kell, akkor azok hol vannak.  

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester szerint ugyanazok a juttatások járnak e tekintetben a 

közmunkásnak, mint annak, aki ugyanezt a munkát végzi pénzért, főállásban. Hozzáteszi, el 

kell jönni a városi önkormányzat képviselő-testületének ülésére és ott is el kell mondani a 

problémát. 

 

Molnár Ferenc képviselő közbeveti, hogy ő azért nem tud a települési önkormányzat ülésein 

részt venni, mert akkor aznapra szabadnapot kellene kivennie, amelyből pedig sajnálatos 

módon nagyon kevéssel rendelkezik. 

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megkéri az aljegyzőt, ismertesse, milyen feltételekkel tud a 

nemzetiségi képviselő a testületi ülésen részt venni. 

 

Dr. Sável Katalin aljegyző elmondja, abban az esetben, ha a nemzetiségi önkormányzat 

képviselője részt kíván venni a nagy önkormányzat ülésén, ami egy nyílt ülés, akkor a 

munkáltatónál az igazolt hiányzásnak számít, nem szabadságot számolnak el, nem a 

szabadságok terhére történik. El kell jönni a testületi ülésre, a különfélék vagy egyebek 

napirendi pont alatt szót kell kérni, el kell mondani a problémát, úgy, ahogyan annak a 

törvényes útja megvan. Az ülésen felvetett kérdésekre vagy akkor szóban, vagy 15 napon 

belül írásban az illetékeseknek választ kell adniuk. Mindenkinek van főállása, akár 

közfoglalkoztatott az illető, akár nem, ha részt vesz az ülésen, a polgármesteri hivatal 

igazolást ad a nemzetiségi önkormányzat képviselőjének, hogy mikor és hol tartózkodott. A 

nemzetiségi önkormányzat a támogatást nem használhatja segély kiosztására, jogszabály 

rögzíti, mi a nemzetiségi önkormányzat feladata. 

 

Horváth Ernő elnök megérti a közmunkások helyzetét, úgy véli, remek lehetőség a nagy 

önkormányzat közmeghallgatása, ugyanezekkel a kérdésekkel el kell oda menni. 

 

Dr. Sável Katalin aljegyző elmondja, a nemzetiségi önkormányzatnak egyetlen egy feladata 

van, a nemzetiséghez tartozók érdekeit képviselve identitástudatot alakítson ki, kultúrát, 

értékeket, hagyományokat ápoljon. Szociális támogatásokat nem adhat, mert nem feladata. 

Működési támogatást arra kap, hogy a törvényben leírt feladatait ellássa. Adhat a nemzetiségi 

önkormányzat szociális támogatást, azonban a törvényességi ellenőrzést követően meg fogják 
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állapítani, hogy jogosulatlanul adott ilyen jellegű támogatást, mert nem erre kapta, és a teljes 

összeget vissza kell fizetni, illetve a következő évben nem fog kapni működési támogatást, 

ezzel pedig saját magát lehetetleníti el a nemzetiségi önkormányzat. 

 

Dolányi Csaba az alpolgármestertől kérdezi, hogy mi a jogi helyzet a szociális földdel. A 

terület az önkormányzat tulajdonában van, az Élelmiszerbank által támogatott, úgy gondolja, 

szerződés is van az önkormányzat és a szervezet között. 

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester nem tud arról, hogy az említett terület szociális minősítésű 

lenne, az a város tulajdona. Nem a szociális földmunkaprogram keretében jutott az 

önkormányzat ahhoz a területhez.  

 

Dolányi Csaba megkérdezi, ha ő, mint roma származású szerencsi lakos néhány helyi 

lakossal összefogva szeretne kérni a várostól egy darab földet, akár abból a területből is, hogy 

maguknak megtermeljék, amit kell, akkor megtehetik-e. 

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester válaszában elmondja, hogy van erre lehetőség, de ahhoz, 

hogy ez megvalósuljon, arra a városnak is pályáznia kell, mert ez egy külön program. Úgy 

véli, az ilyen típusú emberek hiányoznak, akik kezdeményeznek, akik innovatívak, akik 

maguk akarnak valamint megoldani. Amennyiben ilyen elképzelése van, javasolja, most 

beszéljenek erről, mielőtt a pályázatokat beadják. 

 

Dolányi Csaba elmondja, hogy esztergályos a szakmája, nagyon sok évet eltöltött benne, a 

munkahelyén azonban azt mondták, azért nem tudják szakmunkásként foglalkoztatni, mert a 

cégnél nincs esztergagép. Úgy véli, érdemes lenne utánanézni, mert a cégnél több olyan 

személy van szakmunkás bérért alkalmazva, aki háromhónapos gyorstalpaló tanfolyamon 

elvégezték a géplakatos képzést, míg ő maga azért nem kap magasabb bért, mert nincs 

esztergagép. Benne ez visszatetszést kelt, ezért lenne jó a szociális szövetkezet, ahol tudná 

magát függetleníteni. A szociális tűzifával kapcsolatban is van észrevétele. Elmondja, 

ismeretei szerint az önkormányzat az állami erdőgazdaságoktól 5.000 Ft/m
3
 áron tud szociális 

tűzifát venni. Véleménye szerint meg lehetne azt csinálni, együttműködve az 

önkormányzattal, hogy havi szinten, mondjuk 1 m
3
-t fát adnának. Tudomása szerint legalább 

60-70 olyan család van a városban, aki hasonló gondokkal küzd. Megkérdezi, lehet-e egy 

ilyen megoldásban gondolkodni. 

 

Dr. Sável Katalin aljegyző elmondja, meg fogják vizsgálni, ő személyesen néz utána. 

Javasolja, keressék fel, hogy megbeszélhessék a lehetőségeket. 

 

Dolányi Csaba: a romák, ha nem is úgy tűnik, egy kicsit szégyellősek. Van a 

gyermekétkeztetés, egy kezén meg tudja számolni, hány roma gyerek megy el sorban állni az 

ételhordójával. Nem azért, mert van otthon mit enni, hanem mert a szülő ezt szégyelli. 

Megkérdezi, nem tudják-e azt megoldani, hogy akinek iskolás korú gyereke van, a nagyon 

hosszú nyári szünidő alatt ezt a fajta támogatást más formában kapja meg. A 

gyermekszegénység felszámolásával kapcsolatban elmondja, az erre szánt pénz nagyon nagy 

összeg. Ő azonban nem találkozott egy helyi romával sem, aki akár egy pár zoknit kapott 

volna. Megkérdezi, hogyan, minek az alapján működik ez, miért nem tudnak a szerencsiek 

erről. 

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester elmondja, azért nem tudnak róla, mert január 1-jével indul 

majd és 500 millió forintot szántak erre a programra. 
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Dr. Sável Katalin aljegyző elmondja, volt egy pályázat, amely Gyerekesély program néven 

vált ismertté. Ennek keretében működött az ifjúsági klub, a Biztos Kezdet Ház. Ez nem abban 

realizálódik, hogy egy kiskorú gyermekeknek adnak egy pár zoknit, utal itt a hozzászóló 

megjegyzésére, itt közösségi programokat szerveznek. 

 

Dolányi Csaba megkérdezi, mi köze van ennek a gyermekszegénység felszámolásához. 

 

Dr. Sável Katalin aljegyző elmondja, ez egy program, amely egy láncolatra van felfűzve, 

nem úgy kell elképzelni, hogy az erre szánt összeget kiosztják a rászorulók között. 

Kézzelfogható példaként említi a jelenleg is működő Biztos Kezdet Házakat, amelyekbe a 

bölcsődés korú, még bölcsődébe nem járó gyermekeket szüleikkel együtt összegyűjtik, ahol 

közösen főznek, közös foglalkozások vannak, szabadidős programokon vesznek részt, majd 

egy bizonyos idő után hazamennek és élik tovább megszokott életüket. Ennek a pályázatnak 

lesz folytatása januártól, amit az alpolgármesteri is említett. 

 

Dolányi Csaba szerint megtévesztő az elnevezés. 

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester megjegyzi, uniós program, amelyre pályázni kellett, de 

ahogyan az aljegyző is elmondta, ennek nincs segélyosztó része.  

 

Dolányi Csaba szerint nincs szociális segélyezés az országban. Szerencsen nincs, máshol 

azonban adják/kapják a lakhatási támogatást. 

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester elmondja, az önkormányzat gyógyszertámogatást fizet. 

 

Dr. Sável Katalin aljegyző elmondja, kétféle gyógyszertámogatás van. Ezek egyike, amikor 

valaki rendszeresen szed gyógyszer, de közgyógyellátásra nem jogosult. Ekkor háromhavonta 

kerül megállapításra a támogatás és havonta kerül utalásra. Az akut megbetegedésekre is ad 

gyógyszertámogatást az önkormányzat, amikor valaki hirtelen betegszik meg és azonnali 

gyógyszerekre van szüksége, ekkor 90 napon belül egyszer van lehetőség ezt igénybe venni. 

 

Vaskó Attila a közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondja, nem tudják a dolgozók, milyen 

programhoz tartoznak. Aki csizmát kap, az a vizes, aki bakancsot, az az aszfaltos programhoz. 

Nincs pontos információjuk, véleménye szerint ez azért van, mert nincs érdekképviseletük 

sem a munkahelyen, sem a városban. Ezért lenne jó, hogy minél többet beszélgessenek a 

problémáikról, ezt azonban nem tudják megtenni, többek között azért, mert nincs irodájuk.  

 

Molnár Ferenc képviselő közbeveti, a város a nemzetiségi önkormányzat minden 

rendezvényére helyiséget biztosít. Véleménye szerint nagyobb gond az, hogy a munkahelyen, 

ahol a foglalkoztatottak több mint 60%-a roma származású, nincs közülük egy csoportvezető, 

aki a vezetőséggel felvenné a kapcsolatot olyan szinten, hogy elmagyarázzák, milyen 

munkavégzésről van szó. 

 

Vaskó Attila szerint összefogásra van szükség, egymás buzdítására, arra, hogy átbeszéljék 

dolgaikat, amelyet aztán továbbterjeszthetnek a nagy önkormányzat felé. Úgy véli, kevés az 

információáramlás, az is leginkább a munkahelyen belül történik. Véleménye szerint az 

iskoláztatásra is többet kellene fordítani, valamint minél több pályázati lehetőséget is ki 

kellene használni. Ki kellene aknázni a kultúra és a sport területet is, nagyobb hangsúlyt 

kellene fektetni a hagyományőrzésre, úgy véli, a nyelvet sem használják már nagyon. 

 

Dolányi Csaba a német nemzetiségi önkormányzatot hozza példának, akik 

nyelvtanfolyamokat szerveznek. Szerencsen alig van roma ember, aki a cigány nyelvet 
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beszéli. Ahhoz, hogy foglalkozzanak vele, csak terem kellene és érdeklődők. Meg kellene 

szólítani az embereket, hogy érdekli-e őket a téma. Nagy a megosztottság az információk 

hiánya miatt is. Példaként elmondja, egy-egy rendezvényt követően csak utóinformációk 

vannak. A helyi újságban olvasott a nemzetiségi önkormányzat kiadásainak összegéről. 

Megkérdezi, mit takar a dologi kiadás és mire fordították. 

 

Horváth Ernő elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat a kapott támogatásokat a 

rendezvényeik, programjaik megvalósítására fordította. 

 

Dolányi Csaba úgy látja, a nemzetiségi önkormányzat nem képes a feladatát ellátni, 

javasolja, oszlassák fel magukat. Akkor talán olyan emberek fognak a képviselő-testületbe 

beülni, akik nem csak asszisztálnak. Úgy véli, nekik az az érdekük, hogy saját lábra állva, 

önmagukat finanszírozva, önálló munkahelyekkel, például szövetkezeti formában 

működjenek. Ha igazán azt szeretnék, hogy változások legyenek, akkor annak drasztikusnak 

kell lennie, ami lehet, hogy nem fog tetszeni az önkormányzatnak, de nekik jó. Ha a jelenlegi 

önkormányzat nem tudja azt megvalósítani, hogy a szerencsi cigányoknak jó legyen, akkor 

oszlassák fel magukat és jöjjenek olyanok, akik nem félnek beleállni a vitákba, az esetleges 

megmérettetésekbe. 

 

Dr. Egeli Zsolt alpolgármester szeretné leszögezni, Szerencs városának az az érdeke, hogy 

minél kevesebben dolgozzanak közmunkán és minél többen boldoguljanak saját 

munkájukból. Örömmel hallotta, hogy a hozzászólónak kreatív elgondolásai vannak, amelyet, 

ha egy mód van rá, támogatni is fognak. Megjegyzi azonban, hogy a nemzetiségi 

önkormányzatnak nem ez a feladata, nem ez a jogszabályi környezet, amire létrehozták őket. 

Katalizátorként részt vehet, de nem ez a fő feladata. 

 

Horváth Ernő elnök további napirendi pont, kérdés, hozzászólás hiányában a 

közmeghallgatást berekeszti.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Molnár Ferenc 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

Horváth Ernő 

elnök 

 


