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Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a medinai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. március 07-én  ( csütörtök ) 17 órai 
kezdettel a Helytörténeti kiállító terem épületében ( Medina, Kossuth Lajos u. 
48. )  
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tart. 

 
 
A közmeghallgatás javasolt napirendje: 
 
 
1./ A nemzetiségi önkormányzat 2012.évi tevékenységének beszámolója, 
értékelése , a 2013.évre vonatkozó tervek ismertetése 
( előadó: Pusztai Lajos elnök ) 
 
2./ Roma felnőttképzés (előadó: Kalányos János Országos Roma 
Önkormányzat képviselője ) 
 
3./ Ne váljon áldozattá ! program Tolna Megyében ( előadó: Orsós Zoltán r. 
őrnagy és Lakatos Lajos áldozatsegítő ) 
 
4./ Lakossági észrevételek, hozzászólások , kérdések. 
 
 
A Képviselő- testület nevében a közmeghallgatásra a község valamennyi lakóját 
tisztelettel meghívom ! 
 
 
Medina, 2013. február 28. 
 
 
 
        Pusztai Lajos  
             elnök 
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u.48.) 

 
Jelen vannak: Pusztai Lajos  elnök 
   
Távol maradt:  Pusztai Krisztofer Márk   elnök-helyettes 
 Csonka Gábor  képviselő 
 Vuity Viktor  képviselő 
 
Meghívottak: 
 dr. Baranyai Eszter  jegyző  
 Parrag Istvánné  jegyzőkönyvvezető 

Kalányos János     Orsz .Roma Önk. képviselő 
Orsós Zoltán    r. őrnagy, 
Lakatos Lajos    áldozatsegítő 
Hevesi György     Kölesdi Roma Nemz. Önk. 
elnöke 

A lakosság részről megjelent: 9 fő 
  
Pusztai Lajos elnök köszönti a meghívott vendégeket és a lakosság részéről  
megjelenteket. Elmondja, hogy a közmeghallgatásról a lakosság megfelelő értesítése 
megfelelő időben és módon megtörtént a hirdetőtáblákon való közzététellel, a 
település több helyszínén elhelyezett plakáttal.   
A közmeghallgatást a képviselők távolléte ellenére is megtartja a megjelent 
érdeklődőkre és vendégekre tekintettel, a közmeghallgatást megnyitja, és ismerteti 
tárgyalandó napirendi pontokat.  
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NAPIREND:  

1./ A nemzetiségi önkormányzat 2012.évi tevékenységének beszámolója, 
értékelése, a 2013. évre vonatkozó tervek ismertetése 
Előadó: Pusztai Lajos elnök 
 
Pusztai Lajos elnök elmondja a tavalyi év értékelésével kapcsolatosan, hogy vidéken 
könnyebb volt az ügyintézés, mint Medinán, mert itt a településen fékezték a 
munkáját. Hatékonyan vett részt a roma felnőttképzés és közfoglalkoztatás 
szervezésében. 
Ismerteti, hogy 2012.évben nehéz volt a nemzetiségi önkormányzat munkája, hiszen 
csökkent az állami támogatás összege. A pályázatok utófinanszírozása miatt pályázni 
nem tudtak, hiszen a pályázati önrész biztosításhoz hitel felvételre sem volt lehetőség.  
A szűkös anyagi keretekhez képest azonban kiemeli, hogy mindig is fontosnak 
tartották a sportrendezvények szervezését, illetve azt, hogy a vidéki 
sportrendezvényeket képviseltessék magukat. Itt elmondja, hogy több alkalommal 
eredményesen szerepeltek és oklevéllel tértek haza.  
Pusztai Lajos elnök fontosnak tartja, hogy ismertesse az előző év negatívumait is.  
Ő, mint nemzetiségi szószónok, mindig eljárt a helyi önkormányzatnál. Ennek ellenére 
későn szerzett róla tudomást, hogy az aktív korúak ellátásának felülvizsgálata során öt 
ember elesett a támogatástól. Szerinte ez az öt ember áldozattá vált. Nem tudja, hogy 
mi az oka annak, hogy a tavalyi évben az önkormányzatnál ugyanazok az emberek 
voltak bevonva a közfoglalkoztatásba, szerinte úgy kellene cserélni a 
közfoglalkoztatottakat, mint paraszt a vetésforgót. Ezzel a problémával felkereste a 
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Munkaügyi Kirendeltségnek a 
vezetőjét dr. Szabó Zsoltnét. Pusztai Lajos elnök elmondása szerint dr. Szabó Zsoltné 
munkásságát és küzdőképességét megerősítvén elmondta, hogy a medinai 
önkormányzat kiválogatja az embereket. Miután az elnök tudomást szerzett a 2013. évi 
közfoglalkoztatási lehetőségekről, megkereste dr. Baranyai Eszter jegyzőt, akivel 
egyeztetett, hogy az ellátásból kikerülő öt embert a Közép-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóságnál induló közfoglalkoztatásba be tudja forgatni. A jegyzőnő azonban nem 
adta ki az adatokat, így Medina Község Önkormányzatától pontos információt nem 
kapott az öt emberre vonatkozóan, azonban a munkaügyi központ kirendeltségétől 
azonnal kapott segítséget. Fontosnak tarja megemlíteni, hogy szintén munkássága 
elismeréseként elérte, hogy az Vízügyi Igazgatóságnál az eredetileg tervezett 9 fő 
helyett 16 fő foglalkoztatására kapott ígéretet. Fontosnak tartja megemlíteni azt is, 
hogy minden hivatali ügyintézés kapcsán legfontosabb feladatának tekinti a 
foglalkoztatást. Nem tudja elfogadni azt a tényt, hogy a Medinai Önkormányzatnál 3 
év után is mindig ott van egy közfoglalkoztatott, akinek a határozott idejű szerződés 
lejáratát követően azonnal meghosszabbítják a munkaviszonyát. Szerinte, ha mindig 
lenne munka, nem létezne a megélhetési lopás fogalma. 
Pusztai Lajos elnök szeretné megbeszélni a jelenlévőkkel, hogy a roma emberek is 
jobban nyíljanak meg és aktívabban vegyenek részt a településen a társadalmi 
munkában. Kitér arra, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat következő testületi 
ülésén egyeztetni kell a 2013.évi társadalmi munkát is. 



A közelgő ünnep kapcsán Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy március 15-én 
Tamásiban vesznek részt egy sportrendezvényen, majd az előző évekhez hasonlóan 
koszorút helyeznek el a medinai Hősi Emlékműnél.  
 
2./ Roma felnőttképzés  
Előadó: Kalányos János Országos Roma Önkormányzat képviselője  
 
Kalányos János képviselő úr elmondja, hogy mindig örömmel jön Medinára, ha 
Pusztai Lajos elnök meghívja. Nem azért jött, hogy Pusztai Lajost dicsérje, hiszen 
ismeri a munkásságát, mostani feladata, hogy az országos roma önkormányzat 
munkájáról beszéljen. Kalányos János képviselő fontosnak tartja elmondani, hogy 
Orbán Viktor miniszterelnök és Farkas Flórián az Országos Roma Önkormányzat 
elnöke keret megállapodást írt alá, ehhez kapcsolódik az ő feladata Tolna megyében, a 
megállapodásban vállalt feladatok ellátása. Az Országos Roma Önkormányzat fontos 
feladatának tarja a romák képzésének megindítását. A megyében a roma nők 
foglakoztatásához 11 hónapos ápoló, gondozó képzést indítanak. A képzésben való 
részvétel feltétele egy előzetes kérdőív kitöltése és orvosi vizsgálaton való részvétel. 
Kalányos János elmondta, hogy Tolna megyéből 26 roma nő képzését tudják 
biztosítani. A képzés ideje alatt a résztvevők képzési támogatásban részesülnek, 
melynek összege bruttó 53.850 Ft, de a támogatás 20% visszatartják, csak sikeres 
vizsga esetén fizetik ki. Tolna megyében a leghátrányosabb helyzetű térség Tamási és 
környéke, innen jelentkeztek a legtöbben a képzésre, a képzést Gyönkön szeretnék 
lebonyolítani. A képzésen csak regisztrált munkanélküli vehet részt. Az Országos 
Roma Önkormányzat az ápoló, gondozó képzés mellett tervezi a három hónapos 
képzések beindítását, ez a képzés szakképzetséget nem ad. A képviselő elmondja, 
hogy országosan kevés a diplomás a romák között, de most sikerült négy embert 
elhelyezni. A BM. által 100 fő roma származású közép vagy felsőfokú képzetséggel 
rendelkező roma embernek lesz lehetősége a kormányablakoknál dolgozni. Tolna 
megyéből 2 fő vesz részt ezen a képzésen önköltségen,  a sikeres vizsga esetén 2014. 
január 1-től tudnak munkába állni. Kalányos János fontosnak tarja, hogy tanulni kell, 
mert nyolc osztállyal nem vesznek fel senkit, csak minimum érettségivel, ezért 
ösztönözni kell a roma gyerekeket, hogy tanuljanak. Régen az volt a divat, hogy a 
roma lányok tizenöt évesen férjhez mentek, de a roma családok mára integrálódtak. A 
képviselő örülne, ha a roma családokban egyre több érettségizett lenne. A képzéseket 
minimum húsz fővel indítják. Elmondja, hogy terveznek számítástechnikai képzést 
illetve angol és német ( Bonyhád, Gyönk, Ozora, Pálfa és Tolna településen ) 
nyelvtanfolyamokat. Példát szeretne mutatni a fiataloknak, hisz részt vesz egy 
nyelvtanfolyamon. Jó példaként említi a pécsi Gandhi Gimnáziumot, amely most 
ünnepelte a húsz éves jubileumát. Tolna megyéből 122 diák jár a gimnáziumba, 
szedresi tanár is van az oktatási intézményben, aki ott végzett. 
 
 
 
 
 
 



3./ Ne váljon áldozattá ! program Tolna Megyében  
 Előadó: Orsós Zoltán r. őrnagy és Lakatos Lajos áldozatsegítő  
 
Orsós Zoltán r. őrnagy elmondja, hogy négy éve tölti be a Tolna Megyei Rendőr- 
főkapitányságon a kisebbségi referens posztot. Várja a jelenlévőktől a rendészeti 
kérdéseket, de azt is elmondja, hogy a folyamatban lévő ügyekre nem tud válaszolni. 
Elmondja, hogy 2012. november 19. én a cigányság, rendőrség és a polgárőrség 
bevonásával megújították a háromoldalú együttműködési megállapodást. Az 
együttműködés példaértékű, a rendőrség munkatársai napi kapcsolatba vannak a roma 
vezetőkkel. A megye 5 kapitányságát végig járták évértékelés miatt, ahol lehetőséget 
adtak a roma vezetőknek arra, hogy találkozhassanak a rendőrség képviselőivel és a 
problémáikat megbeszélhessék. A rendőrség fontos feladatának tartja egy olyan fórum 
létrehozását, ahol a települések vezetői a polgármesterek és a jegyzők is részt 
vehessenek. Orsós Zoltán r. őrnagy folyamatosan visszatérő problémának tarja a 
falopások miatti szabálysértési ügyekbe a magas bírságok kiszabását. Elmondja, hogy 
a rendőrség felajánlja a koordinációs bizottság megszervezését, hogy cigányság fához 
tudjon jutni. Az őrnagy úr elmondja, hogy a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
folyamatosan előadásokat szervez roma fiataloknak a rendészeti továbbtanulás 
segítsége érdekében. Orsós Zoltán őrnagy úr ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a TÁMOP 
pályázati program keretében 2013-tól minden városi kapitányságon – 5 fő - 
áldozatsegítő munkakört tudtak kialakítani. Orsós Zoltán r. őrnagy bemutatja Lakatos 
Lajost, a Szekszárdi Rendőrkapitányság áldozatsegítőjét. 
Lakatos Lajos áldozatsegítő megköszöni a lehetőséget, hogy ismertesse munkáját. 
Elmondja, hogy nagydorogi származású, hátrányos helyzetű roma családból jött, 
diplomás. Tíz évig dolgozott a szekszárdi Munkaügyi Központban és onnan került át a 
jelenlegi munkahelyére.  
Ismerteti áldozat segítői feladatait: 

- bűnmegelőzési feladatok ellátása (nem csak roma emberek ellátására) 
- tájékoztatás 
- állami kárenyhítés 
- jogi segítségnyújtás (ingyenes) 
- érdek érvényesítés elősegítése 
- azonnali pénzügyi segély (5 napon belül) 
 

Lakatos Lajos elmondja, hogy az áldozatoknak is vannak jogai, krízis helyzet 
kialakulása esetén 5 napon belül kell jelentkezni a kapitányságon (pl. iratlopás esetén 
igazolást kell kérni a feljelentésről). Testi sértés esetén maximum 90 ezer Ft 
kárenyhítésbe részesülhet az áldozat, súlyosabb testi sértés estén akár életjáradék 
megállapítására is sor kerülhet. Lakatos Lajos felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az 
áldozatsegítői munka a roma és a nem roma embereket is megilleti. Elmondja, hogy 
minden esetben a sértett a feljelentési jegyzőkönyvben kérjen áldozat segítést.  Lakatos 
Lajos zárószavában kívánja, hogy békességben éljenek a medinai emberek! 
 
 
 
 



 
4.) Lakossági észrevételek, hozzászólások, kérdések  
Pusztai Lajos elnök kéri a jelenlevőket, hogy mondják el kérdéseiket, véleményeiket.  
 
Mivel lakossági kérdés nem érkezett, szót kér Hevesi György a Kölesdi Roma 
Önkormányzat elnöke.  
Hevesi György elmondja, hogy országos problémának tarja, ami Kölesdre is jellemző, 
hogy kevés az a roma, aki annak is vallja magát. E miatt több tanfolyamot nem tudnak 
elindítani, pedig ő saját költségén toborozta a roma embereket. Tolna megyében 
rengeteg a munkanélküli, ezért az Országos Roma Önkormányzat a romák 
közfoglalkoztatásának segítségéhez helyzet felmérést végzett, ahol Hevesi György 
szociális koordinátori feladatokat látott el. Tolna megyében az Országos Roma 
Önkormányzat szúrópróba szerű népszámlálást végez roma kérdező biztosokkal. Erre 
azért volt szükség Hevesi György szerint, mert a népszámlálásnál nem nyíltak meg a 
romák a kérdező biztosoknak. Pusztai Lajos elnök megjegyzi, hogy dr. Fábián László 
medinai körjegyző hibázott a kérdező biztosok kijelölésénél, mert ő fültanúja volt, 
amikor a kérdező biztos agitálta az embereket, hogy más nemzetiséghez tartozónak 
vallja magát és ezt a romákkal Medinán nem tették meg.  Pusztai Lajos és Hevesi 
György roma elnökök elmondják, hogy Kölesd és Medina Roma Nemzetiségű 
Önkormányzatai együttműködési megállapodást írtak alá sport rendezvények közös 
szerevezésére és megrendezésére. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök a közmeghallgatást berekeszti. 1828 
lezárta és minden meghívott vendéget és jelenlévőt meghívott egy pohár italra. 

 
 

kmft. 
 
 
    
 
 

  Pusztai Lajos    dr. Baranyai Eszter  
        elnök      jegyző 
 
 


