
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. január 29-én 16 
órakor tartott – közmeghallgatással egybekötött – nyílt üléséről. – 
 
Az ülés helye: Móricz Zsigmond Művelődési Ház klubterme 
 
Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi János elnökhelyettes, Szántóné Szilágyi 
Jolán tag. – 
 
Bejelentéssel távol:  Penti Gusztáv 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Majláth Judit, Szilágyi Andor, Penti Gézáné, Balázsné Túró Renáta 
érdeklődők, Dr Almássy Antalné, Bojté Anikó védőnők, Pádár Lászlóné polgármester, Kun 
Sándorné jegyzőkönyvvezető. – 
 
KURUCZ SÁNDORNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 4 fős testületből 
3 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött 
meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a 
napirendet illetően, tegye meg. 
Nagyon sajnálja, hogy ilyen kevés érdeklődő van a közmeghallgatáson, ahol tájékoztatni 
szeretné a megjelenteket az elvégzett, illetve az idei évre tervezett feladatokról. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  13/2015.(I.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 29-i, közmeghallgatással 
egybekötött -  ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Kurucz Sándorné elnök napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
                           tagjai, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
KURUCZ SÁNDORNÉ: a roma nemzetiségi önkormányzat alakuló ülését 2014. október 22-
én tartotta. Az önkormányzat négy tagból áll, Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi János 
elnökhelyettes, valamint Penti Gusztáv és Szántóné Szilágyi Jolán tagokból. Megjegyezte, 
hogy nagyon szerette volna, ha sokkal többen eljönnek a közmeghallgatásra, ahol kifejtették 
volna véleményüket a roma önkormányzat működésével kapcsolatban, és a testület tagjai is 
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 megismerhették volna, hogy  mit várnak el a Képviselő-testülettől  az érintettek. Felkérte 
Szilágyi János elnök-helyettest, hogy ismertesse a jelenlévőkkel az önkormányzat  2015-re 
tervezett elképzeléseit, feladatait, terveit. Hangsúlyozta, hogy az összeállított elképzeléseket 
csak összefogással, egymást segítve tudják megvalósítani. Az önkormányzat megalakulásakor 
a képviselők úgy döntöttek, hogy munkájukat tiszteletdíj és mindenféle ellenszolgáltatás 
nélkül fogják végezni, ezzel is segítve az önkormányzat működését.  Az önkormányzat 
kötelességének érezte az október 23-i nemzeti ünnep méltó megünneplését, ezért a városi 
ünnepségen valamennyi tagjuk részt vett. A jövőben is szeretnének a városi rendezvényeken  
részt venni. Köszönetét fejezte ki Pádár Lászlónénak és a Képviselő-testületnek egész évi 
segítségükért és támogatásukért, amellyel meg tudták valósítani 2014. december 13-án a 
városi karácsonyi ünnepséget, amelyet 50 ezer Ft-tal támogatott a Képviselő-testület. Az 
ünnepség nagyon jól sikerült, szép műsort tudtak összeállítani, és minden kisgyermek 
ajándékkal térhetett haza. 
Az idei évre tervezett feladatok ismertetésére felkérte Szilágyi János elnökhelyettest, amelyet 
közösen állítottak össze a testület tagjaival. Kérte a jelenlévőket, hogy javaslataikkal segítsék 
munkájukat. 
A feladatokhoz a legszélesebb körű pályázati lehetőségek kihasználását tervezik, amelynek 
előkészítését már elkezdték. 
 
SZILÁGYI JÁNOS: szeretné ismertetni azokat a programokat, amelyeket összeállítottak a 
képviselők, majd javaslatokat és véleményeket vár a jelenlévőktől is. Januárban 
közmeghallgatást, februárban pedig farsangi ünnepség megszervezését tervezik. Márciusban a 
nemzeti ünnep méltó megünneplésére készülnek a városi önkormányzattal közösen. Április 
11-én roma kulturális nap megrendezését tervezik, májusban pedig gyermeknapot szeretnének  
tartani, sportnappal  kibővítve. Ugyanebben a hónapban szeretnék köszönteni az édesanyákat. 
Júniusban a jól tanuló, nyolcadikos diákokat megjutalmazását tervezik. Júliusban és 
augusztusban kirándulásokat, tábort szerveznének, anyagi lehetőségeik függvényében. Az 
elképzeléseket csak pályázati erőből tudják majd megvalósítani, ezért minden lehetséges 
pályázati lehetőséget ki szeretnének használni. Októberben a nemzeti ünnep megünneplésére 
készülnek. Októberben kiállítást szerveznek a roma gyerekeknek, decemberben pedig városi 
karácsonyi ünnepséget terveznek. Az önkormányzat irodája lassan elkészül, ahol fogadóórát 
fognak tartani. Mindenben szeretnének segíteni a romáknak. 
 
KURUCZ SÁNDORNÉ: előzetes információja alapján a Híd a munka világába- Szociális 
szövetkezetek projekt program keretében. közel 30 embert tudnának beiskolázni.  A 
jelentkezők négy hónapos képzésben részesülnek, amelynek végén OKJ-s vizsgát tesznek. A 
képzés ideje alatt támogatásban részesülnek. Másik lehetőség az általános iskola befejezése 
azoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a végzettséggel. Nagyon szeretnék, ha 20 főt be 
tudnának iskolázni, akik szintén támogatást kapnak a képzési hónapokra. A mai napon olyan 
információt kapott, hogy általános iskolai végzettségűek részére OKJ-s képzés indul 
Szolnokon szociális ápoló, betegápoló, szociális munkás, konyhai kisegítő szakmákban. A 
képzés keretében az utazási költségeket, gyakorlati helyeket is biztosítják. Ezeket nagyon 
szerette volna szélesebb körben is elmondani, de sajnos nincs kinek.  Úgy gondolja, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat megalakulása óta sok mindent próbált tenni ahhoz, hogy jobbá 
tudják tenni a cigányság életét, a most is megmutatkozó érdektelenség viszont elkeserítő. 
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Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: a megszerezhető szakmákról érdeklődött részletesebben. 
 
KURUCZ SÁNDORNÉ: nem sok információval rendelkezik. Annyit tud, hogy OKJ-s 
képzésről van szó, az előbbiekben ismertetett szakmákban. Amennyiben van olyan 
munkahely, amely foglalkoztatja a képzésen résztvevő munkavállalókat, 1-től 20 millió Ft-ig 
terjedő pályázati támogatást kaphat abban esetben, ha egy év után plusz három hónapig 
foglalkoztatási kötelezettségének eleget tesz. 
 
BALÁZSNÉ TÚRÓ RENÁTA: nagyon örül az ismertetett képzési lehetőségeknek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az érdektelenség, amely megmutatkozott a közmeghallgatás iránt,  
városi szinten is tapasztalható. Azok az emberek, akik leginkább a jogaikat ismerik, nem 
jönnek el ilyen jellegű rendezvényekre. Ettől függetlenül kell végezni az elkezdett munkát. 
Azt látja, hogy az újonnan felállt nemzetiségi önkormányzat nagy lelkesedéssel fogott a 
munkához. Biztos abban, hogy ennek a lelkesedésnek a jövőben meglesz a gyümölcse. 
Biztatja a képviselőket arra, hogy a pályázati lehetőségeket folyamatosan kísérjék 
figyelemmel, és a lehetőség figyelembevételével használják ki azokat. Az állami támogatás 
összege nem elég, de pályázatokkal bővíthető. Jó ötletekkel, a pályázatok maximális 
kihasználásával, lelkesedéssel csodákra lesz képez ez az önkormányzat. Elismerését fejezte ki 
a decemberben megrendezett karácsonyi ünnepségért, amely nagyon sok embert 
megmozgatott. Az összefogás példaértékű volt, a színvonalas műsor mindannyiuk számára 
felejthetetlen élményt nyújtott. Ki kell használni minden olyan pályázati lehetőséget, amely a 
szabadidő hasznos eltöltésére irányul a gyermekkorú és fiatalkorúak érdekében. A 
táboroztatások, kirándulások, az Erzsébet programokba való bekapcsolódás mind olyan 
lehetőség, amely segíti ezt a célt.  A másik sarkalatos pont az oktatás. Örvendetesnek tartja, 
hogy az önkormányzat ilyen irányban is gondolkodik. Kenderesen is sok olyan szülő van, 
akinek nincs meg a 8 osztálya. A felnőttképzést mindenképpen szorgalmazni kell. Hiszi azt, 
hogyha továbbra is ilyen lelkesedéssel dolgozik az önkormányzat, előbb-utóbb olyan 
eredmények születnek, amelyek arra ösztönzik őket, hogy érdemes ebben az 
önkormányzatban dolgozni. A városi önkormányzat minden segítséget megad a működéshez. 
A karácsonyi ünnepséget az önkormányzat 50 ezer Ft-tal támogatta, mivel azt látta, hogy 
tartalmas, mindenki számára hasznos rendezvényt szervez a nemzetiségi önkormányzat.  Az 
elkövetkezendő munkához sok sikert és jó egészséget kívánt a Képviselő-testület tagjainak. 
 
KURUCZ SÁNDORNÉ: megköszönte Pádár Lászlóné elismerő szavait, amelyek nagyon jól 
estek. Külön örül, hogy mind polgármester asszony, mind a Képviselő-testület segíti a 
nemzetiségi önkormányzat munkáját. Igyekeznek együtt dolgozni és segíteni egymást.  A 
nemzetiségi önkormányzatnak nem az a célja, hogy külön válassza a roma embereket a 
magyar emberektől, hanem az, hogy a roma embereket felzárkóztassa. Érzi és tudja, hogy ez 
nagyon sok idő, de akkor is ezért kell dolgozniuk. Az Erzsébet programban mindenképpen 
szeretnének részt venni, ennek érdekében személyesen felkeresték az általános iskola 
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 igazgatóját és kérték segítségét a jól tanuló, jó magatartású, nehéz anyagi körülmények között 
élő  gyermekek kiválasztásában. 
 Az önkormányzat be kíván kapcsolódni a város életébe, tervezik a városnapon való részvételt 
is, ahol roma hagyományos ételeket fognak főzni, megmutatva ezzel is kultúrájukat és 
hagyományaikat. Véleménye szerint soha ennyi segítséget nem kaptak még a roma emberek, 
tanulhatnak, szakmát szerezhetnek, dolgozhatnak. A lehetőségeiket ki kell használni, és úgy 
látja, hogy aki ma akar, az talál is munkát magának. 
 
PENTI GÉZÁNÉ: sajnos nagyon sok a buta ember, a mai fiatalok körében nincs meg a 
tisztelet egymás iránt, de szüleik irányában sem. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: itt lép be a tervezett egyházi iskola jelentősége. Jó lenne, ha a szülők 
tudomásul vennék, hogy az egyházi oktatás pluszt ad a gyerekeknek, és a településnek 
jelenleg nincs más alternatívája. 2013-ban volt egy próbálkozás, akkor nem volt meg a 
szükséges támogatás egyik részről sem. Sajnos most már év közben is viszik el a gyerekeket 
Kenderesről. Szeretné, ha a roma szülők is felismernék az egyházi iskola jelentőségét. 
 
KURUCZ SÁNDORNÉ: sajnos már gyerekkorban kezdődnek a problémák. Régen azt látták 
a gyerekek, hogy a szülők rendszeresen dolgoztak.  Nagyon sokat gondolkoznak azon, hogy 
mit tehetnének annak érdekében, hogy  a délutáni szabadidőt értelmesen és hasznosan töltsék 
el a gyerekek. 
 
SZILÁGYI JÁNOS: a védőnőkkel történt egyeztetés alapján mondja, hogy nagyon sok 
probléma van abból is, hogy sok szülő nem viszi el a gyerekeket a kötelező oltásokra, 
vizsgálatokra. 
 
KURUCZ SÁNDORNÉ: szeretnék a védőnők segítségét kérni abban, hogy a fiatal 
anyukáknak felvilágosító előadásokat tartanának. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: a védőnők tervezik, hogy a fiatal anyukákkal megismertetik  a 
kötelező vizsgálatok, szűrővizsgálatok oltások, tisztálkodás szükségességét és fontosságát. 
Ezen a téren már tettek lépéseket, de próbálkozásaik sikertelen voltak. Felhívta a figyelmet, 
hogy Bánhalmán  kis létszámú osztályokban tanulhatnak a gyerekek. Bátorít mindenkit, hogy 
éljen azzal a lehetőséggel, hogy Bánhalmán tanuljon gyermeke.     
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Városi Könyvtárban rendszeresen van Baba-Mama klub. Jó lenne, ha 
a kisgyermekes szülőket  rá tudnák beszélni ezekre a foglalkozásokra.                                                                                                                                                                                                                                          
 
KURUCZ SÁNDORNÉ javasolta, hogy válasszák meg a testületi ülés jegyzőkönyv-
hitelesítőjét. 
 
Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 3 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  14/2015.(I.29.) Kt. számú határozata 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról 
 
 Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. január 29-i 
            közmeghallgatás jegyzőkönyv hitelesítőjének Szántóné Szilágyi Jolánt választja. 
 
            Erről: 1./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
KURUCZ SÁNDORNÉ:  mivel más hozzászólás nem volt, az ülés 17 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Kurucz Sándorné:)      (:Szántóné Szilágyi Jolán:) 
     elnök                                                                                    jegyzőkönyv-hitelesítő    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-
testületének 2015. január 29-én 16 órakor tartott közmeghallgatással egybekötött 
üléséről. – 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 29-i,  
közmeghallgatással egybekötött – ülése napirendjének elfogadásáról 13/2015. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztása   14/2015. 


