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Jegyzőkönyv 
 
 

Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2011. június 7. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 

Határozat: Tárgy: 

8/2011.( VI.7.) 
A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat irodájának bérlése 

9/2011. (VI.7.) 

Felsőtárkány Község Önkormányzata 
május 1-jei programjainak Felsőtárkányi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat általi 
támogatásának elfogadása 

 

10/2011. (VI.7.) 
A települési önkormányzat támogatása lakcím 
bejelentéssel kapcsolatos rendelet alkotásában 

11/2011. (VI.7.) 

2011. augusztus 6-7-én megrendezésre kerülő 
Rétes napi rendezvények támogatása 

 
 
 
A jegyzőkönyv vezetése a 12. oldaltól a 19. oldalig folyamatos számozással történik. 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés ideje: 2011. június 7. 13.00 óra. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodája változásának megtárgyalása, 
elfogadása. 

      Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
2. Egyebek 
 

Jelen vannak: 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
Erdélyiné Juhász Lejla jegyzőkönyvvezető 
Gubancsik Sándor elnök 
Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes 
Gubancsik János képviselő 
Szabó Ödön képviselő 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Köszöntöm a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket. 
Megállapítom, hogy az ülésen minden képviselő megjelent, a képviselők létszáma 4 fő a testület 
határozatképes. 
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1. Napirendi pont: 
A Felsőtárkányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodája változásának megtárgyalása, 
elfogadása. 
Előadó: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Tudomásom szerint a jegyzőasszony megkapta a kérelmet, amely arról szól, hogy találtunk egy 
helyiséget, amely alkalmas lenne a CKÖ-nak iroda céljára. A kérelem mellé csatoltam egy 
árajánlatot is, amit az ingatlan tulajdonosa adott a bérleti díjra vonatkozóan. Az iroda bérleti díja 
egy hónapra 20.000,- Ft + rezsi. 
Azokat a helyiségeket, melyeket az Önkormányzat ajánlott fel nem tudjuk elfogadni, mert szinte 
mindegyik helyiséget fel kellene újítani, illetve volt olyan épület, ahol nem volt mellékhelyiség.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A Pénzügyi Bizottság június 2-án tartotta a soron következő ülését, ahol úgy döntöttek, hogy 
havi 10.000,- Ft-tal támogatják a CKÖ-ot.  
Én nem tartom jó megoldásnak - és a Képviselő-testületnek is elmondtam, - hogy irodát ilyen 
módon béreljenek, mert szigorú előírásoknak kell megfelelni. Ezek a ráfordítások túl nagy terhet 
rónának a kisebbségi önkormányzatra, de ha az előírásoknak nem felel meg, egy esetleges 
ellenőrzés során szigorú büntetésekre lehet számítani. Gondolok az iratbiztonságra, 
tűzvédelemre, vagyonvédelemre, informatikai biztonságra stb. 
Jómagam nem vagyok döntéshozó, de amit elmondtam a hétfői fogadóórán ahhoz tartom 
magam. Amennyit Önök dolgoznak, arra az időre elegendő lenne pl. a Polgármesteri Hivatal 
tárgyalója. Az alpolgármester asszony napi szinten dolgozik a hivatalban, nincs külön irodája, 
sajnos még íróasztala sem. 
A bérlendő ingatlan jogi helyzetét ellenőriztem, valóban az árajánlatot adó hölgy tulajdonában 
van a bérlemény, így jogosult Önöknek bérbe adni. 
Az irodával kapcsolatosan kérdezem, hogy a tűzrendészeti szabályok meg vannak-e oldva, 
iratkezelési- és biztonsági szabályok meg vannak-e oldva. A tárgyalóban, ha körbenéz látni, 
hogy van tűzoltó készülék, riasztóberendezés és páncélszekrény, biztonságos internet elérés.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A volt polgármesteri hivatalban lévő helyiségbe az internetet nem tudtuk bevezetni, mert 
valószínűleg olyan vastagok a falak, hogy a vevőegység nem veszi a jeleket. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Egy 3.500,- Ft-os mobil-internetet vagy chello internetet meg lehetett volna venni a 
költségvetésükből. A bérlendő irodában megoldott az internet hozzáférés? 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Nem. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Magyarul ugyanott vagyunk, csak még további beruházásokra lesz szükség.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Amennyiben ezt a lehetőséget elfogadjuk a Képviselő-testület bizottsági ülései továbbra is itt 
lennének megtartva? 
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Igen, ez havonta egy nap, mert mindkét bizottságnak egy napon van az ülése. Nem szeretnék 
vitatkozni, hiszen ez egy eldöntött tény, de a Képviselő-testület felhívta a figyelmemet arra, hogy 
tartassam be Önökkel a jogszabályokat, illetve a bérleti szerződést ne hosszú távra kössék meg.  
Azt javaslom, hogy egy évre kössék meg a szerződést, és aláírás előtt szeretném átnézni a bérleti 
szerződés tervezetét. A határozatban rögzíteni kell, hogy pontosan mikortól szól a szerződés. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A szabályozások miatt nagyon elgondolkodtam az irodahelyiség bérlésén. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Június 9-én a testületi ülésre be kell vinnem a határozatukat, arra kérem Önöket, hogy szülessen 
meg ma a döntés. 
 
Gubancsik Sándorné elnökhelyettes: 
A poroltók és egyéb előírások megvásárlására a költségvetési keretet lehet-e használni? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Persze, nincs akadálya.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A régi tűzoltó szertárnak meddig van meg az ÁNTSZ engedélye. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Amíg a jogszabály nem változik meg, nincs időbeli korlátja. Amennyiben új üzemeltető van, 
akkor persze újra kell kezdeni az engedélyeztetési eljárást. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Megoldható-e annak a helyiségnek a rendelkezésünkre bocsátása? 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Ezt már megbeszéltük akkor, amikor a helyiségeket vettük számba, egyet elmondtam akkor is és 
most is, hogy a Szertár kifogástalan állapotban van, de ott nincs fűtés. 
Amennyiben úgy döntenek, hogy a bérlés mellett maradnak, akkor polgármester úr beterjeszti a 
Képviselő-testület elé a kérelmüket. Egyet kért, hogy a számla a 10.000,- Ft-ról a települési 
önkormányzat nevére szóljon. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A régi polgármesteri hivatalban felajánlott irodával az volt a probléma, hogy nincs 
mellékhelyiség, ez elvileg megakadályozza a működésünket. A CKÖ saját költségén nem tudja 
finanszírozni ennek a beépítését. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Vélhetően lesz kisebbségi önkormányzat Önök után is, ha úgy gondolják, hogy azt az épületet 
megéri felújítani a saját pénzükből, akkor kössenek az Önkormányzattal egy 10-15 évre szóló 
megállapodást.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Tudomásom szerint abban az épületben gyógyszertárat fognak kialakítani. 
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Valóban, de a gyógyszertár nem fogja elvenni az egész területet abból az épületből, tehát bőven 
marad hely irodának is.  
Én a kérelmüket támogatom, a Képviselő-testület is, azt javaslom, hogy kössenek szerződést egy 
évre, aztán az idő folyamán majd meglátják, hogy érdemes-e bérelni, vagy inkább beruháznak 
egy másik önkormányzati ingatlanba, felújítás címén.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A hétfői polgármesteri ügyfélfogadáson Ön és alpolgármester asszony feltették a kérdést 
édesanyámnak, hogy mit tettünk mi eddig a cigányságért. Szeretném elmondani, hogy volt olyan 
cigány család, akinek automata mosógépet, volt, akinek fagyasztószekrényt, és volt, akinek 
mikrohullámú sütőt segítettünk vásárolni. Több gyermeknek az érdekében eljártam, hogy ne 
rúgják ki az iskolából, hiányzás és kábítószer fogyasztás miatt. Egy gyermek orvosi kezelésen 
vett részt, sikerült leszoknia a kábítószer használatáról és tovább járhat iskolába. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Én vállalom, azt, amit az édesanyjának mondtam. Úgy látom, hogy az eddig eltelt időszakban 
mindig a kisebbségi iroda volt a fő téma, holott vannak olyan kérdések - melyek a települési 
Önkormányzatot is foglalkoztatják - amiben nem látom, hogy Önök megmozdulnának.  
Mindenképpen dicséretes az, hogy egyedileg egy-egy emberen segítenek, de itt a felsőtárkányi 
cigányság sorsáról van szó. Ilyen szempontból javaslom, hogy nézzék a pályázatokat. Miért nem 
alkotunk meg egy önkormányzati rendeletet, hogy esetleg ösztöndíjat fizetnének a cigány 
gyerekeknek, talán szívesebben járnának iskolába. Felvették-e már a kapcsolatot a települési 
Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottságával? Én úgy gondoltam, hogy Önök majd nagyobb 
lépéseket tesznek a cigányság érdekében.  
A legnagyobb problémája a települési Önkormányzatnak Felsőtárkányban a betelepülő cigányok 
kérdése. Ez ügyben még nem kerestek meg, hogy mit tudnánk együtt tenni ez ellen. Leginkább a 
felsőtárkányi cigányokat bosszantja ez a jelenség, hiszen ezek a betelepülő romák bontják a 
rendet és az itteni cigányok megítélését rontják.  
Egyes településeken rendeleteket alkotnak, hogy szabályozzák az egy lakásban együtt élők 
létszámát. 
 
Szabó Ödön képviselő: 
Ez az előző rendszerben is meg volt, úgy emlékszem. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Nem. Az első ilyen rendelet 2010-ben született Miskolcon. A települési Önkormányzat azon 
dolgozik, hogy a betelepülő bűnöző életmódot folytató, rendbontó elemek beköltözését szigorúan 
szemmel tartsa. Sorra jelentkeznek be életveszélyes ingatlanokba, és ha bármi történik az 
Önkormányzat lesz a felelős. 
 
Az alpolgármester asszonnyal felvette-e már a kapcsolatot a közmunka programmal 
kapcsolatban? Nagyon jó ötletnek tűnt, de sajnos megállt a folyamat, a földterületek 
megművelése tárgyában. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Senki nem akarta elvállalni, mert a földet művelni, öntözni kell.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az a javaslatom, hogy az előterjesztés előtt készítsék elő azt, ha ennek az ötletnek ilyen rossz a 
fogadtatása a cigányság körében, be se kell hozni a testület elé. Ez most egy kudarc. 
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Gubancsik Sándor elnök: 
Félig az csak, mert lennének olyanok, akik vállalnák, de a többiek lebeszélik erről őket. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Akkor azoknak kell kijárni, akik vállalnák. Minden tiszteletem az Önöké lenne, ha kiemelnék azt 
a 10-15 becsületes cigányembert, aki meg akarja mutatni a többinek, hogy lehet boldogulni. Már 
csak miattuk is fontos!  
 
Gubancsik Sándorné elnökhelyettes: 
Mi lesz, az iroda kérdésével, hogy fogadjuk el? 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Kérem a testületet, hogy amennyiben egyetért azzal, hogy Palócz Ilonától bérbe vegye az 
irodahelyiséget kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
8/2011.(VI.7.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy 2011. július 1. napjától 2012. június 30. 
napjáig bérbe veszi irodahelyiség céljára Palócz Ilona, 3300 Eger, Vécsey út 23. szám alatti 
lakostól a Felsőtárkány 1388/8 hrsz.-ú ingatlanon álló 20 m² alapterületű építményt, havi 
20.000,- Ft + rezsi áron. 
 
Felelős: Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
Határidő: 2011. július 1. 
 
2. Napirendi pont: 
Egyebek 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Az előző testületi ülésen elvi határozat született arról, hogy a május 1-jei települési 
önkormányzati rendezvényt a CKÖ 35.000,- Ft-tal támogatja. Erről szeretném, ha határozat 
születne. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy kézfeltartással szavazzon a határozatról. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
9/2011.(VI.7.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és elfogadta, hogy a 2011. május 1-jei programok 
támogatása céljából a Légvár Team Miskolc Kft.-től egy ugráló várat 35.000,- Ft-ért bérbe 
vesz. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Az egyebek napirendi pontban még arról szeretnék beszélni, hogy 2011. június 9-én tartja a 
Képviselő-testület a soron következő ülését, melyre meghívom Önöket. Ezen az ülésen az 
alpolgármester asszony előterjesztésében tárgyaljuk a lakcímbejelentés korlátozására vonatkozó 
rendeletet. A rendelet lényege, hogy korlátozni szeretnénk egy adott ingatlanba a bejelentkezők 
számát. Sajnos több olyan ingatlanról tudunk, ahol kb. 20 m²-re 20-30 fő van bejelentve. Ez 
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elfogadhatatlan. A Képviselő-testületet érdekli az Önök véleménye is, hiszen nem szeretné, ha 
olyan látszata lenne, hogy cigányellenes döntést hoz. 
 
Szabó Ödön képviselő: 
Az a véleményem, hogy ezen a téren rendet kell tenni. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Egyetértünk azzal, hogy ezen a téren rendet kell tenni.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Úgy látjuk két ok miatt indult meg a „bevándorlás”. Az egyik, hogy olyan családokról van szó, 
akiknek már nincs maradásuk, hiszen olyan tűrhetetlen életformát folytatnak máshol, hogy el kell 
jönniük az adott településről. A másik ok, hogy elszegényedett falvakból, ahol már nincs 
mozdítható érték, és az önkormányzat nem tud segélyt fizetni, eljönnek a cigányok gazdagabb 
települések felé. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A testület is úgy látja, hogy nem szeretnénk még egy gyöngyöspatai estet megélni, amikor a 
cigány-cigány ellen megy. A község hírnevének sem tesznek jót ezek a családok, hiszen a 
befektetők és a turisták is olyan települést keresnek, ahol biztosnak látják a hátteret. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Támogatni tudnék egy olyan kezdeményezést, hogy megkeresik az ide települő, munkahelyet 
teremtő befektetőket, és dolgos cigányembereket ajánlanak be dolgozni, akikért persze 
kezességet vállalnak.  
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Nehéz az olyan emberekért felelősséget vállalni, akik nem tudnak és akarnak kulturáltan 
viselkedni, és dolgozni.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Biztos vagyok abban, hogy a felsőtárkányi romák között van olyan ember, aki megbízhatóan és 
pontosan dolgozik, ezeket az embereket kell beajánlani.  
 
Szabó Ödön képviselő: 
A gond a bevándorló romákkal van, a született tárkányi cigányokkal nincs probléma. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Miért nem kezdeményeznek egy fórumot, ahol elbeszélgetnek az itteni cigánysággal, hiszen a 
betelepülő cigányok nem új házakba költöznek, hanem az itt lakó romákhoz költöznek be, 
sokszor olyan körülmények közé, hogy az emberi tartózkodásra alkalmatlan. Ezek olyan 
problémákat generálnak, melyet orvosolni nem tudunk. 
Sajnos a gyerekek iskolába nem járnak, pedig meg kellene velük értetni, hogy a tanuláson kívül 
nincs más kiút nekik. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Folyamatosan beszélgetek a romák gyerekeivel, kérem őket, hogy járjanak iskolába 
rendszeresen, tanuljanak. Sajnos eredménytelenül, nem érdekli őket az iskola a tanulás. 
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dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Ösztönözni kell őket akár ösztöndíj bevezetésével. A 100 tagú cigányzenekarról olvastam a 
minap, hogy az alsóőrsi tábort felújítják, és roma gyerekek mehetnek muzsikát tanulni. Fel kell 
venni a kapcsolatot az illetékesekkel és közbenjárni, hogy tehetséges felsőtárkányi roma 
gyerekek is tanulhassanak ott. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Kérem, hogy amennyiben egyetért a testület a települési önkormányzat lakcím rendeletének 
megalkotásával kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
10/2011.(VI.7.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 
előterjesztésében megtárgyalta és támogatja a települési önkormányzat lakcímbejelentés 
helyi szabályairól szóló rendeletének elfogadását. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
A CKÖ úgy határozott még a tavalyi évben, hogy a 2011. évben megrendezésre kerülő Rétes 
napokat anyagilag támogatja. Szeretném, ha meghatároznánk ennek a támogatásnak az összegét. 
Azt szeretném kérdezni jegyzőasszonytól, hogy kibontakozott-e már a rétes napi program.  
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
A rendezvények lebonyolításáért Rakusz Márta közművelési referens a felelős, őt kellene 
megkeresni. Az ő általa megadott programokból vagy kiválasztanak egy Önöknek szimpatikust, 
amit támogatni szeretnének, vagy meghívnak egy előadót, akit kifizetnek. 
Javaslom, hogy gondolkodjanak a fiatalok szórakoztatásában, mert akik általános iskolából 
kikerültek, azok már nem mennek vissza az iskolába, Egerbe pedig még nem mennek el, és 
sajnos az ő szórakozási lehetőségeik nincsenek megoldva Felsőtárkányban.  
Van még egy javaslatom, hívjanak meg roma embereket, akik bemutatják a népi mesterségeket, 
mint pl. a kosárfonás, teknővájás stb.  
 
Gubancsik Sándorné elnökhelyettes: 
Javaslom, hogy keressük meg Erdélyi Lászlót, ő kézműves, és ha jól tudom a felesége is az. 
 
dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző: 
Van még egy javaslatom, vannak jól befutott roma énekesek, esetleg meg lehet keresni őket is. 
Nagyon jó néven veszem, ha a települési önkormányzat programját támogatják, csak bele kellene 
vinni a kisebbségi vonalat is, hogy értelme legyen. 
 
Gubancsik Sándor elnök: 
Kérem, hogy amennyiben egyetért a testület a Rétes napi rendezvények támogatásával 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 
11/2011.(VI.7.) sz. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az elnök 
előterjesztésében megtárgyalta és támogatja a 2011. augusztus 6-7-én megrendezésre 
kerülő Rétes napi rendezvények lebonyolítását 10.000-60.000,- Ft összeghatárig. 
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Amennyiben további kérdés nem merült fel az ülést 13.56 órakor bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Gubancsik Sándor dr. Pusztai-Csató Adrienn 
           elnök jegyző 
 


