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Készült: 2011. november 22-én 17.00 órakor a Felsőtárkányi Faluház nagytermében 
megtartott közmeghallgatáson. 
 
Jelen vannak    dr. Juhász Attila Simon polgármester 
   dr. Pusztai-Csató Adrienn jegyző 
                           Gubancsik Sándor elnök 
                           Gubancsik István Károlyné elnökhelyettes 
 Gubancsik János képviselő 
Települési Önkormányzat részéről: 
 Pelyhe Istvánné alpolgármester 
 Kapuvári Csaba Dezső képviselő 
                           
A község lakói: 4 fő 
 
Gubancsik Sándor, mint levezető elnök megnyitotta a közmeghallgatást. Köszöntötte a 
megjelenteket, ismertette a napirendi pontokat és felkérte dr. Juhász Attila Simon 
polgármestert, hogy tartsa meg a köszöntőjét.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Tisztelt Megjelentek! 
Felsőtárkányban a 2010. évi választások kapcsán először választott a település kisebbségi 
önkormányzatot. A törvény értelmében ugyanúgy, mint a települési önkormányzatnak, úgy a 
kisebbségi önkormányzatnak is évente egyszer a munkatervben meghatározott módon 
közmeghallgatást kell tartania. Ez egy történelmi pillantat, hiszen Felsőtárkányban először 
vehet részt polgármester kisebbségi közmeghallgatáson.  
Az elnök úr ünnepi köszöntőt kért tőlem, az ünnepen túl engedjék meg, hogy elmondjam, 
amióta megalakult a kisebbségi önkormányzat, azóta folyamatos és jó kapcsolat van a két 
önkormányzat között. A törvény által előírtakon túl, átlagos emberi kötelessége is van a 
polgármesternek, jegyzőnek, alpolgármesternek és a települési képviselőknek, segíteni az 
újakat a munkájukban, főleg akkor, amikor a kisebbségi önkormányzat tagjai az egész falut 
magukénak érzik, nemcsak a kisebbség képviseletére törekednek, hanem, hogy együtt egy 
jobb Felsőtárkány irányába haladjunk.  
Úgy látom, hogy jó együttműködés alakult ki, ezt még jobbá teheti a következő közmunka 
programban való közös fellépés, és azoknak a közös céloknak a megfogalmazása, amelyek 
esetlegesen problémát jelentenek a helyi kisebbség életében. A problémák közös orvoslására a 
kisebbségi és a települési önkormányzat is érdemben, tevőlegesen részt vehet, partnerként. A 
két önkormányzatnak az a célja, hogy egy élhetőbb Felsőtárkányt teremtsünk. A cél az, hogy 
Felsőtárkányban jó legyen élni, lehessen munkahelyet találni, azokat a szociális problémákat, 
melyek felmerülnek és segítséget tudunk nyújtani, azt adjuk meg. Az önkormányzat fontos 
céljának tarja és tartotta is a közbiztonság javítását és az abban való aktív részvételt és 
segítséget, amit ezúton is köszönök. Akik ide születtek, vagy évek-évtizedek óta itt élnek, 
azok tudják, hogy ez nyugodt, kulturált település volt, nem volt jelentősége annak, hogy 
valaki a cigány kisebbséghez tartozik vagy sem, hiszen amíg a Berva és a TSZ lehetőséget 
adott addig mindenki tisztességesen megdolgozott azért, hogy a családját eltartsa. Nekünk 
nem a cigányok, nem cigányok ellen kell fellépnünk, hanem azok ellen, akik munka nélkül a 
bűnözés útját választva akarnak Felsőtárkányba bejönni. Közös cél is lehet, hogy olyan 
lakóközösséget alakítsunk ki Felsőtárkány határain belül, akik egymást tiszteletben tartva, 



 2 

kulturáltan tudnak egymás mellett élni. Ehhez kívánok sok erőt, kitartást a kisebbségi 
önkormányzat választott tisztségviselőinek. Kívánom, hogy azt a bizalmat, amit megkaptak a 
választásuk kapcsán, azt ciklusuk végéig élvezzék a választóiktól, ígérem, hogy amiben 
segítségükre tudok lenni és az önkormányzat segítségükre tud lenni, azt a segítséget meg 
fogjuk adni, annak érdekében, hogy a céljaikat elérhessék. 
 
1. napirendi pont: 
Gubancsik Sándor elnök: 
A kisebbségi Önkormányzat 2011-ben közreműködött a településen megrendezet programokban. Ezek 
közül a 2011. május 1-én, tóparton megrendezésre kerülő programokat az ugráló vár finanszírozásával 
támogatta. 
Támogatás összege:30.000Ft 
Mely keretében a gyermekek ingyen szórakozhattak kedvükre. Az önkormányzat segítséget nyújtott a 
településen élő roma lakosok hivatalos papírok kitöltésében, és annak útmutatásában.  
A kisebbségi önkormányzat közreműködött 2011-ben az Útravaló –Macika Esélyegyenlőség 
Ösztöndíjban. Melynek keretében a településünkről 28 hátrányos helyzetű gyermek nyújtott be 
pályázatott.  
 
Út a középiskolába Út a szakmához Út az érettségihez 
5 tanuló 11 tanuló 12 tanuló 
Összesen: 28 tanuló pályázott  
   
 
Az önkormányzat közreműködött az egri Móra Ferenc Általános és Előkészítő Szakiskolával, 
és az Arany János Általános iskolával a hátrányos helyzetű roma tanulók romló tanulmányi, a 
rengetek igazolatlanul mulasztott órák csökkentése, és a magatartásuk változtatásának 
érdekében.  
A kisebbségi Önkormányzat képviseletében személyesen képviseltem az egyeztető 
megbeszéléseken. A megbeszélés eredménye, hogy megismertük a fennálló problémákat. 
Ebből kifolyólag az érintett családokat a helyi gyermekjóléti szolgálat munkatársával 
(Béresné Erdélyi Krisztina) felkerestük. Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
közreműködéséért. Az érintett családok tudomásul vették a fennálló problémákat és az 
önkormányzattal közösen tettek lépéseket a probléma megoldásáért. 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011-ben életre hívta a karácsonyi 
szaloncukor támogatását. Mely keretében a települési hátrányos helyzetű kisgyermekes 
családok számára nyújt támogatást. 
A meghirdetett támogatásra  
Megnevezés Beérkezett pályázat Keretösszeg 
Szaloncukor 13kérelem 1fő=1000Ft 
Összesen: 13 kérelem 13fő=13. 000Ft 
Érkezett. 
 
Van-e kérdése a jelenlévők közül valakinek? 
 
2. napirendi pont: 
Gubancsik Sándor elnök: 
A Felsőtárkány Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012- es évre pályázatott nyújt be a 
Werkele Sándor alapkezelőhöz feladatalapú támogatás céljából.  Az Önkormányzat a 
pályázatott érdekvédelem, érdekképviseletre, társadalmi felzárkóztatásra, történelmi roma 
kultúra bemutatására, ápolására, hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának bővítésére, 
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anyanyelvnek fejlesztésére, a településen megrendezett különböző programok szervezésének 
közreműködésére. 
 
Kisebbségi Önkormányzat a 2012-es évben szeretne megvalósítani egy asztali tenisz szakkört 
a településen mely a gyermekek fejlődésében, sportolási kultúrájukban, szabadidejük hasznos 
eltöltésében nyújt majdan kiváló lehetőséget. 
 
A kisebbségi önkormányzat a pályázat keretében 2012 es évben létre kíván, hozni a roma 
kultúrához csatlakozó ki mit tud versenyt. A verseny célja, hogy megismertessük kultúránk 
szépségét, hagyományát, a társadalommal.  
 
Ugyan ezen pályázat keretében az önkormányzat kirándulás tervez hátrányos helyzetű 
gyermekeknek a roma nap tiszteletéből. A kirándulás célja, hogy a gyermekek 
kikapcsolódjanak, szórakozhassanak. 
 
A kisebbségi önkormányzat a pályázat keretében létre kíván hozni egy iskolakezdési tanszer 
támogatási alapot mely keretében támogatni tudjuk a települési hátrányos helyzetű gyermekek 
iskolakezdését. 
 
3. napirendi pont: 
Az egyebek napirenden belül a jelenlévők közül bárki kérdéseket tehet fel a kisebbségi 
önkormányzat felé. 
 
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a Felsőtárkány Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat ebben az évben 210.000,- Ft általános működési támogatást kapott, melyből 
153.000,- Ft-ot takarítottunk meg a 2012. évre. Ezt az összeget szeretnénk különböző 
pályázatokhoz önerőként felhasználni.  
 
dr. Juhász Attila Simon polgármester: 
Szeretném elmondani azt, hogy látom megütköztél azon, hogy kevesen jöttek el a 
közmeghallgatásra. Sajnos az emberek nem kíváncsiak arra, hogy mi történik körülöttük, 
majd akkor kíváncsiak lesznek, amikor segítséget fognak kérni, amikor olyan pozitív dolgok 
fognak történni, amiket itt elmondtál. A kisebbségi önkormányzat, aki most indította 
tevékenységét, már most jó úton halad. Vannak programjaitok, ami nagyon fontos van 
megtakarításotok és egy jövőkép, hogy ezt a megtakarítást a következő évben pályázatokhoz 
szeretnétek használni. Azt kívánom, hogy a következő évben a megfogalmazott célokat 
elérjétek. 
 
A lakosság részéről kérdések nem hangoztak el. 
 
Mivel több kérdés, probléma nem merült fel Gubancsik Sándor elnök 17.20 órakor a 
közmeghallgatást bezárta. 
 
 

Kmft. 
 
 

   Gubancsik Sándor                 dr. Pusztai-Csató Adrienn                                    
 elnök                                                       jegyző 
   


