
J e g y z ő k ö n y v  

 

készült a Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 28-án 

közmeghallgatással egybekötött üléséről 

 

 

Jelen vannak: 

 

- Horváth Gyula elnök 

- ifj. Horváth Gyula, Horányi Albert tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

- Wolfné Kellner Marianna főtanácsos, 

- Bódis Attiláné főelőadó 

 

 

Meghívottként jelen van: 

 

- Zsombok Lajos Lengyeltóti Város Polgármestere 

- Kun László  a Lengyeltóti Rendőrőrs őrsparancsnoka, 

- Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Népjóléti Bizottság Elnöke 

 

A lakosság részéről: 26 fő 

 

Távol maradt: Varga Lívia tag. 

 

 

Horváth Gyula elnök köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket.  Megállapítja, hogy 3 

fő testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 

 

Javaslatára a közmeghallgatáson az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 

 

 

1.) Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi terveiről. 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

2.) Tájékoztató a helyi önkormányzat szociális rendeletének módosításáról. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

3.) Tájékoztató a közfoglalkoztatásról. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

4.) Tájékoztató az óvodáztatási támogatásról. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

5.) Tájékoztató a szociális illemhelyek létesítéséről. 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

6.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal gyámhatósági munkájáról. 

Előadó: Wolfné Kellner Marianna főtanácsos 
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7.) Tájékoztató a települési kisebbségi önkormányzatok működési támogatásáról. 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

8.) Egyebek. 

 

 

A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

5/2011.(II.28.) képviselő-testületi határozat 

 

                              A cigány kisebbségi önkormányzat az elnök által javasolt 

                              napirenddel egyetért. 

 

 

1.) Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi terveiről. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

 

Horváth Gyula  elnök 

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat költségvetése igen szűkös, az idei évben 

209.000,-Ft-ból gazdálkodhatnak.  1 db. bozótvágó beszerzését tervezték a környezetük 

szebbé tételére, de ebből az összegből ezt megvásárolni nem tudják.  

Zsombok Lajos polgármester Úr segítségével illemhelyek fognak létesülni a telepen. A 

kisebbségi önkormányzatnak 5.000,-Ft-jába kerül az illemhelyek létesítése, de azoknak a 

családoknak is hozzá kell járulni 3.000,-Ft-al, akiknél elhelyezik.  

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

A kisebbségi önkormányzat költségvetését lényeges lecsökkentette az állam. Az előző 

években 570.000,-Ft-ból és még azt követő kisebb juttatásból állt az önkormányzat 

költségvetése. A jelenlegi 209 e Ft nem sok mozgásteret hagy az önkormányzatnak. Nagyon 

meg kell fontolni, hogy ezt a kevés összeget mire költik. Az a tapasztalata, hogy az 

önkormányzat nem mindig pénzügyi vonalon gondolkodik, hanem sokszor azon is 

gondolkoznak, hogy mit lehet természetben elvégezni. Odafigyelés és szorgalom kérdése, 

hogy a lakókörnyezetüket és a temető környékét rendben tartják.  

A kisebbségi önkormányzat mindig szívesen segített az oktatási intézményeknél tisztasági 

csomag, mikulásnap és bármilyen rendezvényekhez való anyagi hozzájárulással.  

 

Horváth Károly 

 

A költségvetéssel kapcsolatban az a kérdése, hogy az előző elnök mire költötte el a pénzt? 

Tudomása szerint egyetlen kirándulás volt a csatkai búcsú, ahol szendvicset és 1 ásványvizet 

kaptak egész napra.  

Azon a véleményen van, hogy a megbízott tartsa össze a romákat. Figyeljenek jobban a 

rendre, tisztaságra. Évekkel ezelőtt nagyon sok roma szülő vállalt az iskolában társadalmi 

munkát. Hiába vannak rendes roma családok, ha többen vannak azok akik rendetlenek, ezek 

miatt lenézik őket.  
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Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

Az előző önkormányzat időarányos pénzfelhasználásáról teljes mértékben el tudnak számolni. 

Egy része működési költség volt, jelentősen támogatták az intézményeket is. Amennyiben 

Horváth Úr tételesebben  kívánja látni az elmúlt év működését, fáradjon be a hivatalba és 

részletesen el fogják magyarázni részére. 

Megítélése szerint a régi, jól bevált dolgokat kellene újra feleleveníteni, melyhez a jelenlegi 

kisebbségi önkormányzatban látja a szándékot. Van egy-két ügyes ember és van egypár lusta, 

és őket kellene a jó irányba terelgetni. Ebben nagyon sokat tud a szomszédság és a rokonság 

és az önkormányzat tenni. Nem biztos, hogy nagyobb nevelőhatást tud kiváltani a hatóság, a 

büntetésével, mint a közösség.  

 

 

2.) Tájékoztató a helyi önkormányzat szociális rendeletének módosításáról. 

 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete első fordulóban már tárgyalta rendelet-

tervezetet.  

Az országgyűlés hozott egy olyan rendelkezést, hogy a bérpótló juttatásban részesülők anyagi 

támogatását bizonyos feltételek meglétéhez köthetik az önkormányzatok.  

Aki tartós ellátást kap, az figyeljen oda a lakókörnyezetére, a lakására, személyi higiéniájára.  

A rendelet értelmében az ellátására jogosult a kötelezettségét megszegi, amennyiben : 

- az épület állaga veszélyezteti az emberi életet és testi épséget, 

- a lakóház környezetében jelentős mennyiségű hulladékot halmoz fel, 

- a lakóház környezetében csekély mennyiségű, de emberi egészségre ártalmas veszélyes 

hulladékot halmoz fel, 

- az udvarban, kertben található tárgyak rendben tartását elmulasztja 

- az épület, járda hó- és jégmentesítési kötelezettségét elmulasztja, 

- egészségügyi kártevők elszaporodása meggátolását elmulasztja.  

 

A cél az lenne, hogy a tartós ellátásban részesülők törekedjenek arra, hogy  saját 

lakókörnyezete normális, jó állapotot mutasson. Természetesen ez nem csak a roma 

lakosságra vonatkozik, hanem mindenkire, aki ilyen támogatást kap.  

A képviselő-testület Népjóléti Bizottsága negyedévente ellenőrizni fogja a feltételek meglétét.  

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  Népjóléti Bizottság Elnöke 

 

A kormány lehetőséget adott arra, hogy a helyi önkormányzatok dolgozzák  ki azt, amit a 

saját környezetétől elvár. Néhány olyan személyről is van tudomásuk, akik várhatóan 

egészségi állapota miatt munkaviszonyt létesíteni nem tud, és az ellátástól is ilyen okok miatt 

elesne. Ebbe a kategóriába tartoznak, akik 40-50 %-ban egészségkárosodottak, várandós 

anyák, pszichiátriai és szenvedélybetegek. Ők az ellátást szakorvosi igazolásra megkapják.  

Az ellenőrzés visszamenőleges hatállyal bír, tehát aki már kapja ezt a támogatást, az a 

negyedévben ellenőrizve lesz. Reméli, hogy az előirt szabályozásból nem azt szűrik le, hogy a 

hivatal ellenségeskedni akar. Mindannyiuk érdeke, hogy szebbé, élhetőbbé tegyék 

környezetüket.  
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Horváth Dániel 

 

Kérdése, hogy milyen szankciót alkalmaznak azoknál, akik nem tartják be az előírásokat? 

 

Pfeiffer János és Szabó Tímea 

 

Mikortól hatályos a rendelet? Az ő házuk lebontásra kerül, egyenlőre még nem tudják, hogy 

hova mennek lakni. Április 15-ig kaptak haladékot, 4 gyermekük van, melyből kettő 

fogyatékos. Senki nem tud lakhatási lehetőséget biztosítani számukra. Ők hajlandók az 

együttműködésre, de akkor rajtuk is segítsenek. 

 

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  Népjóléti Bizottság Elnöke 

 

A bizottság ellenőrzése után 8 napos határidőt kötnek ki a hiányosságok pótlására, 

amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor az ellátási forma visszavonásra kerül. Ami azt 

jelenti, hogy 1 évig nem jogosult támogatásra az, aki a szabályokat nem tartja be.  

 

A rendelet április 1-től lép hatályba, de visszamenőleges hatállyal bír január 1. napjától. 

Megítélése szerint két ügy nem kapcsolható össze.  

 

 

Zsombok Lajos  Lengyeltóti Város Polgármestere 

 

Azt tudni kell, hogy Szabó Timeáéknak építési engedély nélkül építkeztek. Miért gondolja 

azt, ha akkor nem kért segítséget, akkor most valaki megoldja a lakásügyüket. A 

lakásügyükről kizárólag az édesanyja jelenlétében hajlandó beszélni, mert vele szót lehet 

érteni.  

A rendelet mindenkire vonatkozik. Vannak olyan családok, akik a saját gyermekeiket képesek 

arra nevelni, hogy a másik kertjébe ne dobja be a szemetet, és nem tépi le más virágait, de van 

ennek teljesen ellentmondó viselkedés is. Megítélése szerint van a telepen néhány család, 

akiknek semmilyen problémája nem lesz abból, hogy született egy ilyen rendelet, mert ha 

most végeznék el az ellenőrzést, akkor megfelelne az előírásoknak. A kerteket rendbe kell 

tartani, hogy legalább a saját szükségletüket kielégítsék.  

Megbeszélték, hogy pályáznak vetőmagra, kisállatra, mindenben segítenek, amiben tudnak. 

De ha elhárítják azzal, hogy nincs hova tenni, akkor feleslegesen vitatkoznak ezen.  

Kéri, hogy a tavasz beálltával mindenki tegyen rendet a portáján. Fogjanak össze, máshol 

sincsenek a kertek bekerítve és mégis mindenki műveli.  

Nagy gondot jelent az ebtartási rendelet figyelmen kívül hagyása. A rendelet értelmében egy 

család 2 kutyát tarthat, bezárva, vagy megkötve. Vitatkoznak mindig hogy a kóbor kecske, 

birka, szamár kié, de az a lényeg, hogy nem az utcán van a helye.  

Szervezett szemétszállás van, jussanak el oda, hogy legalább a fáradtságod vegyék arra, hogy 

kiteszik a hulladékot és nem a telepen szórják szét. Vegyék tudomásul azt a tényt, hogy akkor 

is ki kell fizetniük, ha semmit sem tesznek ki.  Segíteni csak azon lehet, aki saját maga is akar 

változni. Legyenek az önkormányzat partnerei abban, hogy egymást is figyelmeztessék, akár 

a szemetelésre, akár az ebtartásra. Fontos, hogy ha a szülők azt akarják, hogy a gyermekük 

magasabb szintre jusson, mint ők figyeljenek oda, hogy járjon iskolába. Tudomásul kell 

venni, hogy legalább 3 család megértette, hogy miről van szó, és ennyivel több porta tisztább 

már megérte a fáradtságot. Törekedjenek arra, hogy arra hasonlítsanak, akinél minden 

rendben van.  
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Horváth Károly 

 

10-12 éve rendbe voltak a kertek. Tény, hogy nagyon sok a kutya és nincs gazdája. A telepen 

vannak olyan családok, akiknél rend és tisztaság van.  

 

id. Horváth Gyula 

 

Hiába próbálják a kevés bevételüket ócskavas leadással kiegészíteni, amikor a rendőrség 

folyton megbünteti őket. Problémát jelentenek a játékgépek, mert bizony sok családban nincs 

mit enni, de az apa oda hordja el a pénzt.  

 

Horváth Katalin 

 

Ő is tapasztalta már, hogy csak a cigányokat büntetik. 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Nem azért büntetik meg őket, mert cigányok, hanem azért mert a jármű, amivel közlekednek 

nem felel meg az előírásoknak, vagy egyáltalán nincs engedélyük. Sajnálatos, hogy azt érzik, 

csak a cigányokat büntetik meg. Ellenkező példa is van, aki nem cigány az arról panaszkodik, 

hogy őt büntetik, mert a cigányoknak nem mernek szólni a rendőrök. Vegyenek példát a 

telepen azoktól, akik iskolázottak. Természetesen ők is lehetnek munkanélküliek, de nagyobb 

esélye van az életben, mint annak aki 5-6 osztályból marad ki. Idő előtt ne engedjék a 

gyermekeket elkallódni, az iskolában jó helyen vannak, családi pótlékot kapnak utánuk.  

A játékgépek működtetését nem lehet megtiltani a tulajdonosnak. 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Senkinek nem lehet fogni a kezét, a játékgépek üzemeltetéséhez engedéllyel rendelkeznek a 

vállalkozók. Annak az embernek kellene eljutnia addig, hogy gondolkodik mielőtt nekiáll 

játszani. Tájékoztatásul elmondja,  hogy ha a hatóság azt tapasztalja egy családnál, hogy 

olyan életvezetési problémák alakulnak ki, amely veszélyezteti a kiskorú gyermeket, akkor  a 

jegyzőnek jogában áll a gyermekre járó ellátást elvenni a szülőtől.  

A helyi rendelet alapján sok bírságot szabnak ki, különösen az ebtartás szabályainak be nem 

tartásáért. Figyeljenek oda, hogy az állomány ne szaporodjon tovább. Vegyék tudomásul, 

hogy maximum 2 kutyát tarthatnak, kötve, vagy zárt kerítés mögött.  

Sok probléma van a lakcimbejelentési kötelezettség elmulasztása és a lomizás miatt. Nincs is 

probléma azzal, hogy a roma kultúrából kifolyólag gyűjtögessenek, és plusz pénzhez 

jussanak, de engedéllyel kell rendelkezniük. Ha mindenki szabályszerűen jár el, akkor nem 

kell félni a hatóságoktól.  

 

Kun László  őrsparancsnok 

 

Az ebtartás szabályai nem csak önkormányzati rendeletben van szabályozva, hanem a büntető 

törvénykönyvben is. Naponta többször járnak a telepre, és számtalanszor előfordult, hogy 

körbeveszik a kutyák az autót. Valahogy gátat kell szabni annak, hogy az állomány tovább 

szaporodjon. A rendőrség által kiszabott szabálysértési alakzat 30.000,-Ft. Ha az 

önkormányzat veszélyesnek nyilvánít egy ebet, akkor vétséget, bűncselekményt követ el a 

tulajdonos.  
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A lomizással kapcsolatban elmondja, hogy nem azzal van probléma, hogy plusz jövedelemhez 

jussanak, hanem azzal amit maguk után hagynak. A szétszórt lommal köztisztasági 

szabálysértést követnek el, aminek büntetés a vége. Lengyeltótiban szolgáló rendőrök 

indokolatlanul nem bántanak senkit. Hiába mondják, hogy csak a cigányokat ellenőrzik a 

MÉH telepen, mivel ő 2 hónapja vezeti az őrsöt, de még egyetlen ilyen jellegű feljelentéssel 

sem találkozott. Nem azzal van probléma, hogy leadják a vasat, hanem azzal, hogy a 

gépjármű nincs műszakilag rendben.  

 

Horváth Károly 

 

Az őrsparancsnok úr nagyon jó szívű rendőr, de a másik 10 kollégája úgy beszél a romákkal, 

mint a kutyákkal.  

 

Kun László  őrsparancsnok 

 

Emberek és emberek másként viszonyulnak egymáshoz, sokan sokféleképpen járnak el. Ezek 

csak kiragadott negatív példák, amelyek mindenhol előfordulnak. Nem a bőrük szerint ítélik 

meg az embereket. Az együttélési szabályok mindenkire vonatkoznak.  

 

Horváth Angéla 

 

A rendőrkapitányságnak is tudomása van arról, hogy a telepen 3-4 alvilági bűnöző van, akik 

miatt sok roma szenved. 

 

Kun László  őrsparancsnok 

 

Örülne annak, ha csak 3-4 emberről lenne szó, ennél azért sokkal többen vannak. Próbálják 

ezeket az embereket kiközösíteni, ne érezzék ezen réteg támogatását. Amennyiben 

tudomásukra jut, hogy olyan cselekményt követtek el, ami nem helyes, akkor keressék őt 

bizalommal, a bejelentő neve teljesen inkognitóban marad. 

 

Zsombok Lajos  polgármester 

 

Ez összetartó közösség nem fogadja be azokat az embereket, akik ártanak nekik. Amennyiben 

a parancsnok úr információt kap, akkor bízzák rá, hogy milyen eszközzel sikerül neki 

megoldani a problémát.  

 

Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet Népjóléti Bizottság Elnöke 

 

Visszatérve a rendelet-tervezetre, elmondja, hogy egyszer fognak figyelmeztetni a 

rendbetételre, melynek elvégzésére 8 nap áll rendelkezésre. Itt nem büntetést fognak kapni, 

hanem a 28.000,-Ft-ja lesz elvonva.  

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

A bizottság azért javasolta a rendelet-tervezet II. fordulós megtárgyalását, hogy mindenki 

számára egyformán érhető legyen. Nem az a cél, hogy valakinek az ellátását megvonják, 

hanem az, hogy a feladatokat végrehajtsák.  
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Horváth Gyula  elnök 

 

Meglátása szerint a polgármester úr és az őrsparancsnok úr szabályokról beszéltek. 

Megpróbálták úgy elmagyarázni, hogy ők, mint aluliskolázottak is megértsék. Elismeri, hogy 

sok a kutya telepen, de senki nem beszélt arról, hogy munkát biztosítsanak részükre. Ők 

minden igyekezetükkel azon vannak, hogy megváltozzanak, de munkát kérnek.  

 

 

3.) Tájékoztató a közfoglalkoztatásról. 

 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Az elmúlt években több lehetőséggel rendelkezett az önkormányzat, az emberek többé, 

kevésbé bevonásra kerültek a közmunkába. Az állam olyan szigorítást hajtott végre, ami 

szinte lehetetlenné teszi a normális munka végzését. Tavaly 8 órás foglalkoztatásban 

minimálbérnek megfelelő összeget kaptak kézhez. Az idei évben csak pár ember 8 órás 

foglalkoztatására kapott lehetőséget az önkormányzat. A testület meghatározta, hogy a 8 órás 

foglalkoztatást az évnek mely szakában veszi igénybe. A közfoglalkoztatás nagy része 4 órás, 

ami azt jelenti, hogy 3-4 ezer forinttal kap többet a foglalkoztatott, mint a segély. A 

vizittársulatnál foglalkoztatott emberek közé olyanok kerültek be, akik betartják a munkaidőt 

és a fegyelmet. A 4 órás foglalkoztatásba számítani kell arra, hogy mindenki be fog kerülni és 

a java része a nyári időszakban. Jogszabály írja elő, hogy minden embernek 30 napot kell 

kötelezően foglalkoztatással eltöltenie, mely a bérpótló juttatás feltétele. A polgármester úr 

olyan kalkulációt állíttatott össze, hogy lehetőség szerint ezen időszakra mindenkit be kell 

vonni, nehogy valaki kikerüljön ebből a rendszeres pénzügyi ellátásból. Gondot jelent 

azonban, hogy a kereset nem éri el a tavalyi szintet.  

 

Horváth Gyula  elnök 

 

Hiába mennek az emberek, hogy dolgozni szeretnének, nem kaptak esélyt. Szinte 

ugyanazokat az embereket vették fel az idén is dolgozni, akiket tavaly foglalkoztattak.  

 

Horváth László 

 

Többször jelentkezett már az önkormányzatnál munkára, de sajnos sikertelenül. Aki ezért 

felelős, az csak a nevét írta fel egy cetlire. Azért kellet a gyermekének abbahagyni az iskolát, 

mert nem volt rá pénzük.  

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Úgy tudnak spórolni, hogy jelenleg az a pár 8 órában foglalkoztatott ember, akiket az 

intézményekhez karbantartónak, konyhai kisegítőnek, takarítónak vettek fel. Ha nem ilyen 

kicsi lenne a létszám, akkor nem éreznék magukat ilyen méltánytalan  helyzetben az emberek. 

Nagyon nehéz kiválogatni azokat az embereket, akikkel lehet dolgoztatni. A nyár folyamán 

30-40 ember is fog dolgozni.  
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Zsombok Lajos   polgármester  

 

Nagyon sokan, akiknek munka lett ajánlva nem dolgoztak rendesen, hangoskodtak, 

hőbörögtek. Amikor 30 emberből csak 10 dolgozhat, akkor biztos, hogy azt a 10 embert 

fogják alkalmazni. Többször felhívta az elnök figyelmét, hogy a művelődési ház által 

szervezett tanfolyamon vegyenek részt az emberek, mellyel megszerzik a szükséges 

dokumentumokat.  

 

Horváth Gyula elnök 

 

Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, nem csak az a 8-10 ember tud tisztességesen 

dolgozni. Hogyan mutassa meg az ember, hogy tud dolgozni, ha nem hívják. Ördögi körben 

vannak, százezreket dobálnak ki tanfolyamokra és nincs munkalehetőség.  

Mindenki elmondhatta a fájdalmát, az igazságtalanságokat, próbáljanak megváltozni és 

bizonyítani azt, hogy ők is alkalmasak arra a munkára, amit mással végeztetnek el.  

 

 

4.) Tájékoztató az óvodáztatási támogatásról. 

 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Az óvodáztatási támogatás nagyrészét az állam visszafizeti az önkormányzatoknak, de a 

szülőknek biztosítani kell, hogy a gyermekek rendszeresen járjanak óvodába. 2010. 

novemberétől 2011. május 5-ig szól ez a terminus, amit vizsgálnak, mely 121 munkanapot 

jelent. Ebből, ha a gyermek 30 napot hiányzik (betegség, igazolt, vagy igazolatlan hiányzás) 

nem jár az ellátás. Nagyon figyeljenek oda, hogy a 30 napot ne lépjék túl. A gyermekeknek 

nyáron is kell járni óvodába. A polgármester úr ezért döntött úgy, hogy nem engedélyezi az 

intézmény bezárását.  

 

5.) Tájékoztató a szociális illemhelyek létesítéséről. 

 

Előadó: Horváth Gyula elnök 

 

Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Az illemhelyek létesítésének kezdeményezése a kisebbségi önkormányzat felvetésére készül. 

Minden családnak a legelemibb feladata, hogy ilyen helyiséggel rendelkezzen. A telepen  20-

25 család, akik ilyennel nem, vagy csak részben rendelkeznek. Az illemhelyek elkészítéséhez 

a faanyagot a képviselő-testület biztosija. A kisebbségi önkormányzatnak nagyon kevés a 

pénze, de azok a családok, akik ilyen létesítményt kapnak, kisebb összeggel szintén 

hozzájárulnak majd. Az elnök kalkulációja szerint várhatóan 3.000,-Ft-ot kell fizetni 

családonként. Nyár végéig az illemhelyek elhelyezése meg fog történni.  

 

 

6.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal gyámhatósági munkájáról. 

 

Előadó: Wolfné Kellner Marianna főtanácsos 
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Wolfné Kellner Marianna főtanácsos 

 

A gyermekvédelmi törvényben történt változásokkal kapcsolatban fontos, hogy tájékoztatva 

legyenek a jelenlévők.  

A jegyző védelembe veszi a gyermeket, hogyha a szabálysértési hatóság értesíti a jegyzőt, ha 

a gyermek, vagy fiatalkorú szabálysértést követ el. A 14. életévét be nem töltött gyermek nem 

büntethető. Ha ő bűncselekményt követ el, akkor a rendőrség jelez a jegyzőnek. 

Védelembevétel esetén a gyermek még a családjában marad, nem kerül kiemelésre. A 

védelembevétellel egyidejűleg a jegyző egy családgondozót jelöl ki. A családgondozó 

feladata, hogy azokat a veszélyeztetettségeket, amelyek a gyermeket és a családot érintik, 

szüntesse meg. A veszélyeztetettség megszüntetésére magatartási szabályokat írnak elő. (pld: 

vegye igénybe a gyermek az oktatási intézmény napközbeni ellátását, egészségügyi ellátást, 

tartózkodjon a  bűncselekmények elkövetésétől). Minden esetben tárgyalás keretében 

próbálják a gyermekkel és a szülővel egyetértésben meghatározni ezeket a magatartási 

szabályokat. A védelembevételt a jegyző hivatalból évente 1 alkalommal felülvizsgálja. 

Amennyiben a családgondozó, vagy a szülő úgy érzi, hogy az ő családjában pozitív változás 

állt be, akkor kérelemre a felülvizsgálatot elrendelik, így nem kell kivárni az 1 évet.  

A védelembe vett gyermek esetén a családi pótlék természetben is folyósítható. Ilyenkor eseti 

gondnokot rendelnek ki a család részére. Az eseti gondnok pénzfelhasználási tervet készít a 

szülővel közösen, tárgyalás keretében. Az összeg fordítható ruhára, tanszerre, élelmiszerre, 

rezsi költségre. A felfüggesztés maximum időtartama 6 hónap. 2009. január 1-től a 

védelembevétel maximum 2 évig tartható fenn. Amennyiben a család nem tartja be azokat a 

családokat, amelyeket a családgondozóval megbeszéltek, akkor a második évi 

felülvizsgálatkor átadja az anyagot a gyámhivatalnak, akinek 2 hónapja van arra, hogy 

mérlegelje a gyermekkel mi történjen. (kiemelés a családból – állami gondoskodás, más 

családnál helyezze el) A két hónapos időszak alatt történhet olyan változás a családban, hogy 

ezeket az intézkedéseket nem szükséges meghozni.  

2010. szeptemberétől lépett hatályba az iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Az iskolának 

van egy kötelezettsége, hogy 10 óra igazolatlan mulasztás esetén jelez a jegyzőnek. 

Természetesen nem a gyermek, vagy a szülő mentségére szólva vannak olyan intézmények, 

akik a 30-40 igazolatlan óra után jelez. Fontos, hogy a szülő érdeklődjön az intézményben, 

vegyen részt a fogadóórákon. A 10 igazolatlan óra után a jegyző küld egy tájékoztatót, hogy 

mi történik abban az esetben, ha 50 órát eléri az igazolatlan hiányzás. Ilyen esetben kell 

felfüggeszteni a családi pótlékot és természetben kell folyósítani. A természetbeni folyósítás 

mellett el kell rendelni a gyermek védelembevételét, eseti gondnokot kell kirendelni, 

pénzfelhasználási tervet kell készíteni. Ebben az esetben a felfüggesztés határozatlan időre 

szól, a  jegyző viszont 3 havonta vizsgálja felül ennek az indokoltságát. A felülvizsgálat során 

megkeresik az iskolát, és megkérik a véleményt, hogy továbbra is fennállnak – e hiányzások. 

Amennyiben a gyermek magatartása nem változik, akkor a felfüggesztés tovább folytatódik. 

Amennyiben az intézmény pozitív változást jelez, akkor a felfüggesztést megszüntetik. Ez a 

természetbeni juttatás megszűnik akkor is, ha a gyermek eléri a 18. életévét, vagy 

magántanulói státuszba kerül. Amelyik gyermek nem részesül gyermekvédelmi 

kedvezményben, a felfüggesztés ideje alatt nem kapja meg természetben ezt az összeget, 

havonta, hanem egy számlán gyűjtik. Amennyiben megszűnik a felfüggesztés, akkor kerül 

kifizetésre, de soha nem úgy, hogy a szülőnek egyösszegben adják át, hanem időarányosan 

elosztva. Aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül ott a családnak természetben havonta 

kell biztosítani a családi pótlékot, az eseti gondnok segítségével. Az eseti gondnokot nagyon 

szigorúan felügyeli a hatóság, minden hónapban számlával el kell számolnia.  
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Zsombok Lajos  polgármester 

 

A helyi iskolában egyetlen gyermek sem érte el az 50 igazolatlan órát. A középiskolásoknál 4 

gyermekről kaptak visszajelzést, akinek sok hiányzása volt, és ebből csak 1 volt roma 

gyermek. Tudatosítani kell a gyermekekkel, hogy ha csak 1 óráról hiányzik egy héten, akkor 

ha mindig ugyanazon az óráról marad távol nem lehet év végén osztályozni.  

 

7.) Tájékoztató a települési kisebbségi önkormányzatok működési támogatásáról. 

 

Előadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 342/2010.(XII.28.) Kormányrendelet értelmében a 

kisebbségi önkormányzatokat feladatalapú támogatás illeti meg, melynek egyharmad része 

működési támogatás, kétharmad rész feladatalapú támogatás. A feladatalapú támogatási 

igényt az Wekerle Sándor Alapkezelőhöz kell megküldeni április 15. napjáig. Kéri a testület 

döntését az ügyben. 

 

A cigány kisebbségi önkormányzat 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

6/2011.(II.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Lengyeltóti Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a kisebbségi 

önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű 

előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának 

rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése 

szerint a 2011. évi feladatalapú támogatás megállapítására igénybejelentést 

nyújt be. Felhatalmazza a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy az 

aláírásával és a kisebbségi önkormányzat bélyegzőlenyomatával ellátott 

igénybejelentést jelen határozat hiteles kivonatának csatolásával a Wekerle 

Sándor Alapkezelőhöz megküldje. 

 

Határidő: 2011. április 10. 

Felelős: Horváth Gyula elnök  

 

 

8.) Egyebek. 

 

Dr. Szatmári Ibolya  jegyző 

 

A szemétszállítási díj adók módjára történő behajtásánál lassan már 3 évet kell figyelembe 

venni. Akkor is ki kell fizetni a díjat, ha nem tesz ki hulladékot. Éljenek a szemétszállítás 

lehetőségével, mert a környezetük is tisztább lesz ezáltal. A hivatal segítséget tud nyújtani 

abban, hogy a matricát, ha valakinek nincs újra megkéri a szolgáltatótól.  

 

Az iskolánál összefogtak a tetűmentesítés ügyében. Szervezett formában a védőnői szolgálat 

és az alapszolgáltatási központ felügyeli. A családoknál is nagyon pozitív a hozzáállás, mert 

az eltelt időszakban lényegesen csökkent azon gyermekek száma, akinél találtak tetűt.  
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Zsombok Lajos  polgármester 

 

A jelenlévők véleményét kéri abban az ügyben, hogy újra indítanák szeptemberben a 

kollégiumot. Természetesen a helyi, hácsi, kisberényi gyermekeket fogadnák. Az ügyben 

felmérést fognak végezni, hogy milyen az igény rá.  

Kéri, a jelenlévőket legyenek együttműködőek. Ha gondjuk, problémájuk van forduljanak a 

hivatalhoz, ahol tudnak segítenek. Az elnök nagyon sokat próbál tenni a cigányságért, kéri 

segítsenek neki.  

 

Horváth Gyula elnök 

 

Megkérdezi kíván-e még valaki hozzászólni a közmeghallgatáson elhangzottakhoz. Több 

észrevétel, hozzászólás nem lévén  megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.  

 

Kmf. 

 

Horváth Gyula                                                                                          ifj. Horváth Gyula 

elnök                                                                                                            jkv. hitelesítő 


