
1 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
 
105.067-7/2022. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. szeptember 8. 

napján 08 óra 30 perces kezdettel tartott testületi üléséről, a Polgármesteri Hivatal Jogi, 
Igazgatási és Szervezési Főosztály Tárgyalójában.  

 

Jelen vannak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről: 
 Lakatos Ernő elnök, Oláh Gáspár és Váradi Gábor testületi tag 
 

Később érkezett: Bozik János elnökhelyettes és Váradi Béla testületi tag 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:  
Dr. Maksa Bence Önkormányzati Igazgatási Osztály, jogi ügyintéző,  

a jegyző képviseletében 
Sipos Melinda Önkormányzati Igazgatási Osztály, önkormányzati ügyintéző 
Klamancsek Anita Pénzügyi Osztály, pénzügyi ügyintéző 
Szántóné Pásztor Ibolya Pénzügyi Osztály, számviteli ügyintéző 
 

Lakatos Ernő elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 5 képviselője közül 
megjelent 3 fő, a testületi ülés határozatképes, amelyet megnyit. Jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát 
javasolja megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról. 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal megbízta Sipos 
Melindát a jegyzőkönyvvezetéssel. 

 
Lakatos Ernő elnök: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Váradi Gábor képviselő urat javasolja megválasztani. 
Kéri, hogy szavazzanak a javaslat elfogadásáról 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
megválasztotta Váradi Gábort a jegyzőkönyv-hitelesítői 
feladat ellátására. 

 
Lakatos Ernő elnök: Ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat, amelyek előzetesen 
kiküldésre kerültek a Képviselő-testület tagjai számára. Kéri, hogy szavazzanak a meghívó szerinti 
napirend elfogadásáról. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 

Napirendi pont: 
 

1.  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének I. féléves módosítására és a kapcsolódó döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 

2.  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Elnök 
 

3.  Javaslat 2022. őszi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Elnök 

4.  Egyebek 



2 

1. napirend:  Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. 
évi költségvetésének I. féléves módosítására és a kapcsolódó döntés 
meghozatalára 

 
Lakatos Ernő elnök: Átnézték a módosításokat, az abban szereplő összegeket, amelyekkel egyetért. 
Az előterjesztés felett a vitát megnyitja. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kiegészíteni valója. Megállapítja, hogy nincs hozzászólásra jelentkező, a vitát lezárja. Kéri, 
szavazzanak az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadásáról.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti I. határozati javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-21/2022. (IX.8.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves módosítására és 
a kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésének I. féléves módosítása 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
RO-3/2022. (III.19.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„2. A módosított költségvetés bevételei és kiadásai 
 

2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi módosított költségvetését 
 

10.635.042 Ft Költségvetési bevétellel 
13.619.088 Ft Költségvetési kiadással 
   2.984.046 Ft Költségvetési egyenleggel 

  Ebből:      2.984.046 Ft működési egyenleggel 
 

állapítja meg. A képviselő-testület a működési egyenleget belső forrás bevonásával, előző évi 
költségvetési maradvány igénybevételével 2.984.046 Ft összegben finanszírozza.” 

 

2.  A határozat 2.2., 2.3. és 2.4. pontjainak mellékletei az alábbiak szerinti módosulnak: 
 

2.1. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.   
2.2. A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.   
2.3. A határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3. melléklete lép.   

 

3.  A határozat módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályosak. 
 

4.  A költségvetési határozat 2022. szeptember 9. napján lép hatályba. 
 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
  

/A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Lakatos Ernő elnök: Kéri, szavazzanak az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat elfogadásáról.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés 
szerinti II. határozati javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-22/2022. (IX.8.) határozata: 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. féléves módosítására 
és a kapcsolódó döntés meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájának 

vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
szerződés jóváhagyása 

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 379/2021. (VI.14.), 
35/2022 (IV.28.), 73/2022. (VI.23.) számon hozott határozatainak végrehajtása alapján az 
önkormányzat és költségvetési szerveinek számlavezető bankja 2022. október 1-től 2023. december 
31-ig az OTP Bank Nyrt. lesz. 

 
2. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlait vezető pénzintézet 2022. október 1. 
napjától 2023. december 31. napjáig az OTP Bank Nyrt. lesz.  

 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Elnökét, hogy a 2. pontban 

nevesített pénzintézettel kötendő bankszámlaszerződést és bankszámla nyitásához szükséges egyéb 
okiratokat, dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős:    Elnök  
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal  
 
 
 
 
2. napirend:  Javaslat az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadására 
 
Lakatos Ernő elnök: A legutolsó testületi ülésük óta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat családi 
programsorozatot indított el, különböző romatelepeken. Például a Muszkás telep Tóth-Soron, az 
irodájuknál a Szondi-telepen és 2022. augusztus 20. napján Lyukóban. Mindenhol voltak 
gyerekprogramok, fafaragót hívtak, volt arcfestés is. Lyukóban még lufihajtogatás, lufifújó verseny is 
volt. Igazából nem tudtak nagy rendezvényt tartani, ezért került Lyukóban megtartásra ebéddel, 
zenével. 2022. július 16. napján megrendezték a Nemzetiségek Horgászversenyét.  
 
Oláh Gáspár: A Nemzetiségi Horgászversenyen a meghívott nemzetiségi önkormányzatok részt 
vettek, a főzést a Roma Nemzetiségi Önkormányzat intézte. A sajtó képviselői is jelen voltak a 
rendezvényen.  
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Váradi Gábor: Ez már egy hagyományos horgászverseny, amelyen több nemzetiségi önkormányzat 
is részt szokott venni. Fel szokták osztani, hogy kinek mi a feladata, valamint a költséget is. A főzést 
önkormányzatuk szokta biztosítani, a főszakács Oláh Gáspár volt. Nagyon ízlett az étel mindenkinek. 
Az Országos Roma Sportközpont két kupát ajánlott fel a helyezetteknek.  
 
Lakatos Ernő elnök: Mindig nagyon jó hangulatban zajlik, egyre jobban megismerkednek egymással 
a nemzetiségi önkormányzatok, baráti kapcsolatok alakulnak ki, egyeztetnek a tervezett programjaikról.  
Jó lehetőség arra, hogy akár együtt is tudjanak programokat szervezni.  
 
Váradi Gábor: A családi programok mellett ez az Esélynövelő nyári programsorozat volt. Amikor 
lehetőségük engedi, a város különböző pontjain több alkalommal főztek, ingyenes melegétel osztást 
szerveztek a nyár folyamán. Ezek a költségek nem terhelik a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetését, mert adományokból és saját pénzükből finanszírozzák. Az ételosztást 2021. december 
23. napján indították, amit a továbbiakban is meg szeretnének tartani. Megközelítőleg a 35 héten 
keresztül voltak kint a területeken ételt osztani. Ha ezt megszorozzák 80-100 ezer forinttal, az nem 
kevés összeg, amit támogatóktól sikerült megszerezniük. Van 6-8 kolléga, aki minden főzés alkalmával 
részt vesz.  
 
Lakatos Ernő elnök: Nem tudják a melegétel osztást abbahagyni. Munkahelyük van, nekik is pénzt 
kell keresni. Alig várják az emberek, hogy a következő héten is ételt kapjanak, ráadásul a 70 %-ban 
nem romák, idős nyugdíjas emberek, vagy családok a gyermekeikkel. A rendelkezésre álló 
költségvetésből ehhez nem tudnak hozzátenni. Hétfőtől péntekig ételt hordanak ki folyamatosan a 
területekre a pandémia kezdete óta. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatuk elég szépen kiveszi a 
részét Miskolc város szegény embereinek figyelembe vételével. A mai világban erre még nagyobb igény 
lesz, mert nagyon drága az élelmiszer.  
 
Váradi Gábor: Példaként említi, hogy 2021. december 23-án 60 ezer forintból főztek, addig ma már 
ez 100 ezer forint körüli összeg.  
 
Lakatos Ernő elnök: Vannak vállalkozók, akiknek nagyon köszönik a támogatást, mert nagyon 
szeretnék tovább folytatni a programot. A bogácsi nyári tábor 2022. július 25 – 29. napjáig tartott, 
amelyen 35 gyermek és 10 felnőtt vett részt. A tábor költségvetése elég magas volt, amelyre elég kevés 
pénzt kaptak az Önkormányzattól, így elég sok támogatót kellett szerezniük. Szerencsére azok, akik 
korábban is, ezen az éven is támogatták a tábor megvalósítását. Két szervezet fogott össze, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és az „Egy Mindenkiért - Mindenki Egyért” Egyesület szervezésében 
valósult meg. A költségek úgy oszlottak meg, hogy a nemzetiségi önkormányzat fizette a szállást és az 
utazást, a más egyéb költségeket, mint például az étkezés az Egyesület. Volt Ki mit tud, hangszeres 
bemutató, rajzverseny, tehát tartalmas programok voltak. Nagyon pozitív volt, hogy a nyaraló gyerekek 
szülei visszajeleztek, hogy milyen jól érezték magukat. Ezek a gyerekek nem jutnak el nyáron strandra 
a magas árak miatt.  
 
Váradi Gábor: Olyan volt, mintha folyamatosan vízparton lettek volna, de ellenőrzött módon. 
Mehettek volna tó környékére is, de az nem lett volna ilyen biztonságos.  
 
Lakatos Ernő elnök: Egy felnőtt belépő 2500 forint, egy gyermek belépő 1800 forint, a szállás 2500 
forint volt, ami így összességében nem volt drága.  
 
Váradi Gábor: Nemtetszését fejezi ki az Önkormányzat felé, mert nagyobb támogatást vártak. 
200.000 forinttal támogattak egy nyári tábort. Még a legrosszabb időszakban sem kaptak az előző 
polgármestertől 1 millió forintnál kevesebb összeget. Ha el tudja vinni az Önkormányzat a 
gyermekeket táboroztatni 200.000 forintból, akkor vigyék el ők. Ami az elmúlt két évben zajlik velük 
szemben, hagy maga után kívánnivalót.  
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Lakatos Ernő elnök: Ha az „Egy Mindenkiért - Mindenki Egyért” Egyesület nem támogatta volna 
őket, akkor nem tudták volna Bogácsra vinni a gyerekeket. Megköszöni a segítségüket. Az Országos 
Sportközpont is támogatta sporteszközökkel a szabadidős programokat.  
 
Váradi Gábor: A táboroztatást követően részt vettek egy Országos Labdarúgó Bajnokságon.  
 
Lakatos Ernő elnök: Kéri, hogy szavazzanak a szóbeli beszámoló elfogadásáról. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a szóbeli beszámolót, 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-23/2022. (IX.8.) határozata: 
 
Tárgy:  Beszámoló elmúlt időszak eseményeiről – 2022. nyár 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
2022. nyári eseményekről szóló beszámolót az alábbiak szerinti programokkal: 
 

• 2022. július 16. Nemzetiségek Horgászversenye, 

• 2022. nyár folyamán Családi Nap megrendezése a város 3 pontján, 

• 2022. július 25 – 29. Bogácson tábor szervezése, 

• 2022. augusztusában Országos Labdarúgó Bajnokságon részvétel. 
 
Felelős: Elnök  
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirend:  Javaslat 2022. őszi programokkal, rendezvényekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
Lakatos Ernő elnök: 2022. szeptember 11. napján lesz a Máriapócsi Zarándokút, amelyen 2010. óta 
minden évben részt vesznek. 
 
Váradi Gábor: Máriapócson vagy a Mária Búcsún vagy a rá következő héten lévő Országos 
Cigánybúcsún szoktak részt venni. Most a Mária Búcsún fognak részt venni, amelyre 3 busszal 
terveznek indulni. A jelentkezések folyamatosan történnek, de a mai nap folyamán lezárják.  
 
Dr. Maksa Bence: Három árajánlat szükséges. A programot már korábban is lehetett sejteni.  
 
Váradi Gábor: Soha nem tudják azt, hogy a program meghirdetése után mennyien fognak jelentkezni. 
Ha csak egy buszra jelentkeznek, akkor nincs 200 ezer forint.  
 
Dr. Maksa Bence: A szerződést rögzítenie kell. Többször kérte, ha szerződéskötési szándék merül 
fel, akkor legyen már 3 árajánlat bekérve, mert ez a szabály.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megígéri, hogy így fogják csinálni. Megköszöni a segítséget. Kéri, szavazzanak 
a program megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő költségeket a 2022. évi költségvetésből 
biztosítják.  

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-24/2022. (IX.08.) határozata: 
 
Tárgy: Zarándokút Máriapócsra 
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
szeptember 11. napján buszos zarándokutat szervez Máriapócsra. 

 
2. A Képviselő-testület az utazással kapcsolatban felmerülő költségeket a 2022. évi 

költségvetésből biztosítja. 
 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 
 
Dr. Maksa Bence: Felhívja a figyelmet arra, hogy várja az árajánlatokat és az adatokat a szerződés 
előkészítéséhez.  
 
Lakatos Ernő elnök: Még az idén egy Nagy Roma Fesztivált szeretnének megrendezni az Avason.  
 
Váradi Gábor: Az Országos Roma Önkormányzat képviselői a helyi civil szervezetekkel karöltve 
tervezik a Nagy Roma Fesztivált, amelyhez a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozna.  
 
Lakatos Ernő elnök: Ezelőtt 2-3 évvel már volt ilyen rendezvény, amit szintén az Országos Roma 
Önkormányzat finanszírozott. Az Avason körülbelül 1000 ember vett részt a programon. Úgy 
gondolja, hogy ebből az önkormányzatuknak nem szabad kimaradnia. Az, hogy milyen költségekkel 
fog járni, egyelőre egyeztetés alatt áll. Hatalmas nagy rendezvény lenne sztárfellépőkkel, főzéssel, 
gyermekprogramokkal, ami nagy tömegeket mozgósítana.  
 
Váradi Gábor: Amennyiben a program megvalósul, 300 ezer forint értékig támogatják.  
 
Lakatos Ernő elnök: Kéri, szavazzanak a program megvalósításáról, valamint arról, hogy a felmerülő 
költségeket a 2022. évi költségvetésből biztosítják.  
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-25/2022. (IX.8.) határozata: 
 
Tárgy: Nagy Roma Fesztivál megrendezése  
 

1. Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 
évben Nagy Roma Fesztivált rendez az Avason. 

2. Az Országos Roma Önkormányzat a szervezésbe és a költségekbe becsatlakozik. 
 

3. A Képviselő-testület az utazással kapcsolatban felmerülő költségeket a 2022. évi 
költségvetésből biztosítja. 

 
Felelős:    Elnök 
Végrehajtásért felelős:  Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:    azonnal 



7 

4. napirend:  Egyebek 
 
Lakatos Ernő elnök: A Nemzetiségek Horgászversenyével kapcsolatban felmerült költségeket a 2022. 
évi költségvetésből biztosítják. Kéri, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
RO-26/2022. (IX.8.) határozata: 
 
Tárgy:  Nemzetiségek Horgászversenye 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy a Nemzetiségi Horgászversennyel kapcsolatos költségeket a 2022. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Felelős:   Elnök 
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   azonnal 
 
 
Váradi Gábor: Vannak a számára olyan elmúlt időszakban történt dolgok, amelyekkel kapcsolatban 
csak futnak az események után. Az Önkormányzatnak van egy programja különféle - általa ismeretlen 
- szervezetekkel, amelyből folyamatosan kihagyták őket. Nem tudja, milyen problémája van 
Alpolgármester Asszonynak a nemzetiségi önkormányzatukkal. Javasolja, hogy írjanak levelet 
Alpolgármester Asszonynak, hogy tájékoztatást kérjenek. 2019. évben leültek beszélni, akkor arról volt 
szó, hogy létrehoznak egy munkacsoportot és a programokat közösen fogják megszervezni. Azért 
tartja felháborítónak, mert rengeteget dolgoznak más területen. A társadalmi munkájukat a 
közösségükkel való foglalkozás teszi ki. Nem volt olyan szombat az elmúlt hónapokban, hogy ne 
főztek volna, a helyi közösségeket segítették. Ennek ellenére azt látja, hogy minden olyan program, 
ami a városban megvalósul, abból kikerülnek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatuk nem tud embert 
felvenni az irodájába normális összegért, hogy különféle feladatokat lásson el. Így nem tudnak egy-
egy projektbe senkit berakni, aki ellátná a feladatokat. Sokkal hatékonyabban kellene az 
Önkormányzatnak ebben a dologban legalább szóba állni.  Megpróbál minden eszközt megragadni 
annak érdekében, hogy ennek hangot adjon. Az elmúlt ciklusokban is voltak nehézségek, de sokkal 
komolyabban vették a nemzetiségi önkormányzatukat. Hihetetlen, hogy csak 200 ezer forinttal 
támogatják őket, amikor beadnak egy költségvetést. 2019. előtt mindig volt 1,5-2 millió forintjuk, amit 
az Önkormányzattól kaptak. Ennek a 10 %-át kapják most. Tudja, hogy mindenki nehéz helyzetben 
van, de annál sokkal komolyabban kellene ezt venni. Hatékonyabb kellene legyen az Önkormányzat. 
Megcsinálták Lyukóban a programot, a határon át ívelő programot, ami miatt nyeltek egyet. Megint 
csak azt látják az újságban, hogy valami történt, de a nemzetiségi önkormányzatuk nincs ott, és arra 
hivatkoznak, hogy őket is hívták. Addig amig ezek az emberek a saját munkaidejükben látják el a 
feladatot, és nekik kötelező ezeken a programokon megjelenni, addig ők a saját szabadidejükből teszik 
a dolgukat. Viszont a kollégái is nagyon elfoglaltak, nem mindig tudják mindig ezt megtenni. Meg 
kellene találni ennek a normális keretét, hogy milyen módon lehetne segítséget nyújtani. Van olyan 
kollégája, aki szívesen csinálná, de neki is megélhetésért kell szaladgálni, vagy másfajta feladatot kell 
ellátni. Nagyon sértve érzi magukat. Azért fáj ez neki, mert azt hitte kompromisszumot tudnak kötni, 
együtt fognak tudni működni az Önkormányzattal. Azt hitte a most talán jobb lesz, de rosszabb, mert 
tőlük ezt nem várta. Az előző ciklusban várta, mert olyan kapcsolatban volt velük.  
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Lakatos Ernő elnök: A 4G pályázat a Bábonyibérc és a Tetemvár integrációjáról szól, ami foglalkozik 
a lakhatással, a munkalehetőséggel, iskolákkal. Az a baj, amikor ez a program készült, hogy nem kérték 
ki a véleményüket, pedig egy roma telepről szól a pályázat. 14-15 éve az ott lakó embereket képviselik, 
van rálátásuk a helyzetre, hiszen folyamatosan szinte a telepeken élnek. Tudnának ötleteket adni a 
pályázathoz arra vonatkozóan, hogy mi lenne jó az ott lakóknak. Akkor szólnak, amikor már minden 
el van döntve. Ilyen dolgok miatt már nincs bennük tűz.  
 
Váradi Gábor: Ők egy megválasztott testület. Jól nézne ki, ha a városba bejönne egy új vállalkozás 
200 ezer forinttal és nem tájékoztatná az Önkormányzatot, hogy mit szeretne.  
 
Lakatos Ernő elnök: Mind az öt képviselőjük fizetésből és bérből él. Ha van egy ilyen projekt, és 
meghívják őket, nem tudnak elmenni. Ha egy-két embert beraknának a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatból, az minden nap ott ülne bent, amikor szükség volna rá. Viszont így nem tudnak 
semmit a programról, csak akkor, amikor már el van döntve minden, és odahívják őket. Ha kezdetektől 
fogva ott lennének, akkor tiszta lenne minden, és lehetnének olyan ötleteik, amiket a lakók szeretnének. 
A mentorálás sem biztos mindig jó. Egyébként az iskolákban a mentorálás jól működik. Ezzel a 
városvezetéssel komolyabb kapcsolatot és komolyabb segítséget vártak. Az előző városvezetővel 
rettenetes kapcsolatuk volt, de mégis megadtak mindent, amit Váradi Gábor, az akkori elnök kért. 
Nem akarnak vitatkozni, de ez mindannyiuk sérelme. Mind a 9 szegregátumban elvárják, hogy 
tegyenek valamit, és ők a hibásak, őket támadják, ha nem csinálnak semmit.  
 
Váradi Gábor: Ezeket minden alkalommal elmondják.  
 
Lakatos Ernő elnök: Megállapítja, hogy nincs több javaslat, észrevétel. Megköszöni a jelenlévők 
munkáját és az ülést 9 óra 17 perckor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Lakatos Ernő Váradi Gábor 
 elnök jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 Sipos Melinda Dr. Maksa Bence 
 jegyzőkönyvvezető jogi ügyintéző 
 
 
 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 
 
 
 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


