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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 8. napján 
14:30 órakor a Városháza dísztermében megtartott közmeghallgatásáról 
 
Jelen vannak:   

Baranyi-Rostás Rodrigó  RNÖ elnök 
Lakatos Sándor   képviselő 
         

   
Tanácskozási joggal megjelentek:      

dr. Balogh László  jegyző  
Rimóczi Erika   pénzügyi referens 
Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 

             
Jegyzőkönyvvezető: Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket. 
Köszöntöm Sápi Tibornét a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
igazgatóját, Kocsis Györgynét a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjét, valamint Borbély Ella képviselő Asszonyt, dr. Balogh László jegyzőt, és Gyurgyik 
Erzsébet vezetői referenst, valamint Rimóczi Erika pénzügyi referenst. Megállapítom, hogy az 
ülés határozatképes, tekintettel arra, hogy két fő képviselő jelen van az ülésen. Kolompár 
László nem jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Lakatos Sándort, aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze,  2 igen szavazattal Lakatos Sándort megválasztottuk 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A közmeghallgatást az SZMSZ-ben meghatározott határidőben meghirdettük. Az 
intézmények kaptak külön meghívót is, és szeretném megköszönni az intézményvezetők 
jelenlétét. Várom akkor a kérdéseket, javaslatokat.  
Borbély Ella: Nekem konkrét javaslatom, nincs. Igazából én csak a szoros együttműködést 
szeretném felajánlani. Bármilyen problémával nyugodtan fordulhatnak hozzám a nemzetiségi 
önkormányzat képviselői, megpróbálok segíteni.   
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök:Köszönjük szépen.  
Kocsis Györgyné óvodavezető: Én csak annyit szeretnék kérni, hogy maradjon meg a régi 
jól megszokott rend, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat képviselői ellátogattak az 
óvodába, részt vettek különböző eseményeken, amennyiben lehetséges ezek anyagi 
szponzorálása, vagy tisztasági csomagok beszerzése, tornacsomagok beszerzése. Nagyon 
megköszönném ha a régi munkakapcsolat ismét megtöltődne tartalommal. Ezeknek a 
gyermekeknek nagyon nagy szükségük van a segítségre. És még annyit szeretnék, hogy ha az 
óvodában szülői értekezlet van, akkor ne csak mi az óvodában, hanem a roma önkormányzat 
is esetleg kommunikálja a szülők felé, hogy fontos, hogy részt vegyenek a szülői értekezleten. 
A rendezvényeinkre szép számmal eljönnek, de a fogadóórák és a szülői értekezletek esetében 
van még mit pótolni. 
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm. Az előző ciklusban elnökhelyettesként én 
tartottam az intézményekkel a kapcsolatot. Én nem megyek sehova egyedül, azt szeretném, ha 
a képviselő társaim is elkísérnének a programokra. Októberben voltak a választások, és zűrös 
időszakon vagyunk túl. Nagyon sok munkánk volt, előfordult, hogy este 9 óráig dolgoztunk. 
Bizony most már év vége felé elfáradtunk. De előtérbe helyezzük a gyermekek helyzetét. 
Minél jobb körülmények között tudjanak óvodába, iskolába járni. Próbálunk segíteni, hogy ne 
legyen hiányuk sem felszerelésben, sem ennivalóban.  Nem csak a roma családoknak, hanem 
a hátrányos helyzetű családoknak is igyekszünk segíteni. A 2015 év költségvetését még nem 
ismerjük, de én már most megígérem az intézményvezetőknek, hogy igyekszünk forrást 
találni, hogy tudjunk segíteni. És nagyon szívesen venné a roma nemzetiségi önkormányzat, 
ha egy-egy kiránduláson részt vehetnénk, nekem már volt lehetőségem óvodai kiránduláson 
részt venni, és nagyon élveztem.  
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A napi szociális problémákat is ismerve egyik fél sincs könnyű helyzetben. Én kérném az 
intézményvezetőktől, és a képviselő Asszonytól is, hogy ha probléma van, akkor nyilván 
elsősorban a szülővel kell megoldani, de ha ez nem sikerül, akkor nyugodtan lehet felénk 
fordulni. Igyekszünk közben járni, hogy minél zökkenő mentesebben haladjunk előre.  
Sápi Tiborné iskolaigazgató:Én is csatlakozom az előttem szólókhoz. Amit én is szeretnék 
kérni az a kapcsolattartás.Azt tapasztalom, hogy hiányosak a szülők ismeretei sok esetben. És 
nem is fog tartalommal megtöltődni, ha nem is jönnek. Nem olyan sokszor van szülői 
értekezlet egy évben 4 alkalommal, amiből kettő fogadóórás. Minden oktatónak fent van az 
elérhetősége a honlapon. Az elnök Úrral beszéltünk már arról, hogy ez a bizonyos ingyenes 
szoftver, amit a diákok használhatnak, ezen keresztül meg lehet nézni a jegyeket az e-
naplóban. Amíg nem tudom, hogy ez a rendszer működik-e már, addig az iskolai könyvtár is 
nyitva van minden nap és oda be lehet menni, a kollega tud segíteni is megnézni az e-naplót. 
Köszönöm a roma önkormányzat segítségét, mert én már szeptember óta többször kerestem a 
kapcsolatot. Higgyék el, hogy a szülő társadalom is igényli, hogy ne csak az az 5-6 ember 
legyen ott egy rendezvényen, hanem mindenki, hogy meg tudják ismerni egymást. Első 
lépésként nem is az anyagi megsegítésre lenne szükségünk, hanem arra, hogy jöjjenek a 
szülők, és legyenek ott, érdeklődjenek. Ne csak akkor, amikor vélt vagy valós probléma van.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Köszönöm.  
Lakatos Sándor képviselő: Én is köszöntök mindenkit. Én most kerültem ebbe az 
önkormányzatba, de más városban voltam képviselő, 1990 óta ebben dolgozom. Majdnem 21 
évet voltam a Gyermekifjúság Jogvédő Alapítvány vezető elnöke.   
Én el szeretném mondani a Tisztelt Igazgató Asszonynak, hogy októberben alakult meg az 
önkormányzat és mi az elmúlt egy hónapban nagyon sok gyermek ügyeiben intézkedtünk. Mi 
nagyon szoros kapcsolatot szeretnénk az óvodával, iskolával, minden intézménnyel, hogy 
tudjunk segíteni a gyermekek problémáin, helyzetén. Tudom, hogy ez jobban halad így, 
jobban működik. Én tudom, hogy a jog előírja, hogy a gyermekvédelmi törvény előírja, hogy 
mindig a gyermeknek az érdekeit kell elsősorban nézni. Tudom, hogy mindenhol az számít, 
hogy a gyermeknek meg legyen mindene a testi, szellemi fejlődéséhez. Sok gyerekkel volt 
dolgom, sok szülővel. Mi meg fogjuk alakítani a Bács-Kiskun Megyei Gyermekifjúságvédő 
Alapítványt, ez egy megyei szintű jogvédő alapítvány. Szeretnénk a gyerekek érdekeit minél 
jobban képviselni, és szeretnénk ezzel az iskola és az óvoda munkáját segíteni. Tudom, hogy 
vannak felelőtlen szülők is, akik nem foglalkoznak a gyerekekkel kellőképpen. Hiába üzen a 
tanár, vagy az óvónő nem foglalkozik vele. Ezért szeretnénk ezeket a gyerekeket és a szülőket 
is jobb  belátásra bírni, mert ezt a saját érdekében teszi.  Nekem is van két nevelt gyermekem, 
de akkor is sajátomként nevelem. Mindig a gyereknek az érdekeit kell nézni. Az elmúlt egy 
hónapban 13 családnál jártunk, sajnos már a gyámhivatalnál van az ügyük. Voltunk a járási 
gyámhivatal vezetőjénél is. Ezeknél a családoknál ki kell védeni azt, hogy a gyermeket ne 
vegyék ki a családból. Én azt mondtam, hogy ez nem megoldás. Egy súlyosan hátrányos 
helyzetű családnak, annak nem segítség a védelembe vétel. Az lenne a segítség, ha szociálisan 
tudnának segíteni rajtuk, hogy tisztán tudják óvoda, iskolába járatni a gyereket. Az óvodában 
is volt olyan eset, hogy megfürdették a gyereket, én ezt nagyon becsülöm, nagyra tartom. A 
szülőknek pedig megmondtam, hogy tisztességesen kell viselkedni az óvodában, mert tudom, 
hogy jelenetet rendeztek az óvodában. Én elmondtam a romáknak, hogy attól, hogy valami 
adható még nem lehet követelni. Az önkormányzat nem azért működik, hogy az embereket 
eltartsa, hanem, hogy a települést fenntartsa. Vannak eseti segélyek, amiket egy évben három-
vagy négy alkalommal lehet kérni. De a családsegítőnél is ez van, hogy ha látja, hogy az 
ember rászorult, akkor valamilyen módon próbál segíteni. Hallottunk az iskolában 
problémákról. Volt ahol albérletet tudtunk szerezni, de még szeretnénk bútorokat, 
szőnyegeket adni nekik. A Máltai Szeretetszolgálattal is felvettük a kapcsolatot, de ott sem 
megy egyik napról a másikra. Egy másik családnál is voltunk, és elmondtuk, hogy ha nem 
változtatnak a helyzeten, akkor el fogják venni a gyermeket. Azért van a szülő, hogy az ő 
felelőssége, hogy gondoskodjon arról, hogy tiszta legyen, egyen, igyon, iskolába járjon. Az, 
hogy kér segítséget az egy dolog, de azért ő felelős, hogy meglegyen minden, amit az iskola 
meg az óvoda követel.  
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Venczel Istvánné: Én 2009-be börtönbe kerültem. Rosszkor voltam rossz helyen. De a 
gyerekeim mindig tisztán jártak iskolába, óvodába. Ahogy én kijöttem a börtönből, akkor a 
gyerekeim az intézetben voltak. Én amióta kiszabadultam 2010 óta azért küzdök, hogy a 
gyerekeim visszakerüljenek hozzám. Senki nem segít semmiben pedig a leírták a papírjaimba, 
hogy én rászoruló vagyok, mert beteg vagyok. Már belefáradtam, már nem megyek segítséget 
kérni. Most kikapcsolták a villanyt is. Most volt a választás, még a roma önkormányzattól 
segítséget nem kértem, azért jöttem most ide, hogy hátha tudnak mégis valamiben segíteni.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én azt szeretném megkérdezni, hogy ott felmerült az 
áramlopás. Ott kint voltak a Démász, és a hatóság részéről az emberek.  
Venczel Istvánné: Egyszer voltak kint a rendőrök. Engem és a lányomat a férjem baltával 
üldözött, és belevágott a villanyórába. Most gondolkoztam el azon, hogy lehet, hogy azért 
vágott bele a villanyórába, mert ő tudta az áramlopásról. Én korábban fizettem rendesen a 
villanyszámlát.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Valami büntetést szabott ki a Démász?  
Venczel Istvánné: Még nem kaptunk semmit.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Lakatos Sándor képviselő Úrral többször eljártunk már a 
Démásznál. Én most megígérem, hogy a jövő héten bemegyünk közösen és meglátjuk, hogy 
milyen lehetőségek vannak, elmegyünk a polgármester Úrhoz, és a családsegítőhöz is. 
Ismerjük a helyzetet, tudjuk, hogy nem olyan botránymentes családi élet volt ott. Az a kérdés, 
hogy ha az apa kiszabadul, akkor mi fog történni.  
Venczel Istvánné: Ő már nem fog kiszabadulni. 
Lakatos Sándor képviselő: Én azt kérdezem, hogy van-e eljárás indítva? Kinek a nevén az 
óra? Ki miatt keletkezett az áramlopás.  
Venczel Istvánné: Nincs. Az én nevemen van. A férjem miatt.  
Lakatos Sándor képviselő: Ha kiszabadul, akkor újra ugyanúgy ott lesz a lakásban a férje?  
Venczel Istvánné: Csak mi.  
Lakatos Sándor képviselő: Ilyenkor van arra lehetőség, hogy a Máltai Szeretetszolgálat 
segítsen. A Démásznál megnézik, hogy villanyóra számát megnézik, és ha azon nincs 
bejegyezve áramlopás miatt eljárás, akkor lehet kérni, hogy a Máltai Szeretetszolgálat fizesse 
ki az elmaradást, de csak ha az elmaradás nem haladja meg a három hónapot. Ezt háromhavi 
részletben küldi, amikor az első havi részletet elküldi, akkor a Démász visszaköti a villanyt. A 
másik lehetőség, hogy új bekötőként kapcsolják vissza az áramot. Ehhez személyesen meg 
kell jelenni a Démásznál, és át kell íratni valaki nevére pl. nagykorú gyermek nevére a 
villanyórát. Mindkét félnek alá kell írni a megállapodást, és nyilatkozni kell, hogy 
beleegyezik, hogy ugyanazon a házszámon lévő óra a másik fél nevén legyen a villanyóra. A 
Démász ilyenkor kimegy és beköti a villanyt, nem kell fizetni a kiszállásért, az óráért, és a 
bekötésért sem. Kihozzák az órát, ha még az óra helye ugyanott megvan, mert tetőtartóra nem 
teszik. Az a legjobb, hogy ha be van diktálva havonta egy fix összeg, és akkor minden 
hónapban ugyanannyit fizet. Azt nem kell sajnálni. Mert ha két hónap elmarad, és nincs 
kitöltve a védettségre vonatkozó papír akkor megint kikötik. Utána nem lehet csak megint egy 
új bekötőnek. De ha már háromszor adnak ugyanarra a helyre, akkor tovább már ez sem fog 
működni. Az áramlopással vigyázni kell, ezt elmondtam a többi családnak is, mert a Démász 
bármikor eljárást indíthat és egy évtől három évig terjedő börtönbüntetés jár érte. A járási 
bíróság három napon belül tart tárgyalást áramlopás ügyben. A roma önkormányzat nem tud 
anyagi segítséget nyújtani, mert még nincs költségvetés, még támogatást sem kértünk, majd 
jövőre. De így vissza lehet kötni a villanyt, ahogy elmondtam. De viszont alá fognak íratni 
egy olyan nyilatkozatot, hogy ha az a személy, aki elkövette az áramlopást újra abban a 
házban fog tartózkodni, akkor újból kikapcsolhatják a villanyt, mert a kötelezettségvállalást 
megszegte.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: A jövő héten elmegyünk. Sőt én azt gondolom, hogy még a 
héten is megoldható.  
dr. Balogh László jegyző: És kártyás óra nem jöhet szóba?  
Venczel Istvánné: De én olyanra gondoltam.  
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Lakatos Sándor képviselő: Még annyit szeretnék, hogy amit a Máltai Szeretetszolgálat kiad 
papírt az elmaradt összegről, azt értelemszerűen ki kell tölteni, és be kell vinni a 
családsegítőhöz, mert ő tesz rá javaslatot, és ő küldi vissza.  
Kérdezzük meg az igazgató Asszonyt, hogy melyik gyerekkel vannak problémák.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Én azt gondolom, hogy ezt nem a közmeghallgatáson 
kellene megtárgyalni.  
dr. Balogh László jegyző: Személyiségi jogokat sértene. A közmeghallgatásnak nem tárgya 
a konkrét egyedi ügyek, itt a szélesebb társadalmi réteget érintő problémákat kell tárgyalni. 
Azt gondolom, hogy önkormányzatnak van joga és lehetősége, hogy az igazgató Asszonnyal 
egyeztetve esetleg már lehet ilyen jellegű problémákról beszélni. De az ülésen nem 
hangozhatnak el nevek.  
Baranyi-Rostás Rodrigó elnök: Kérdés, vagy egyéb hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, 
én még egyszer megköszönöm az intézményvezetők jelenlétét, és engedjék meg, hogy a 
magam és az önkormányzat nevében kívánjak áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag 
újévet. A közmeghallgatást bezárom 15 óra 10 perckor.  
 
 

Kmf. 
 

Baranyi-Rostás Rodrigó sk.            Lakatos Sándor sk. 
elnök       jegyzőkönyv hitelesítő

   


