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A Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 Parrag Istvánné  jegyzőkönyvvezető 
  
Pusztai Lajos elnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Vuity Viktor képviselő jelezte 
távollétét az ülésről , mert munkája miatt vidéken tartózkodik. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalására.  
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint állapította 
meg:  
 

NAPIREND:  

1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. éves rendezvényterve és tennivalók 
meghatározása Előadó: Pusztai Lajos elnök (  szóbeli előterjesztés )  
2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi együttműködési megállapodásainak 
elfogadása 
Előadó: Pusztai Lajos elnök ( szóbeli előterjesztés ) 
 
Ezután a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását. 
 
 
 
 
1.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. éves rendezvényterve és tennivalók 
meghatározása 
Előadó: Pusztai Lajos elnök – szóbeli  előterjesztés   
 
Pusztai Lajos elnök a rendezvényterv ismertetése előtt elmondja a képviselőknek, ha 
probléma merül fel a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájában úgy érzi, hogy 
ő mindig és mindenhol kivesézi a problémákat és ha kell veszekszik is. 
Pusztai Lajos elkészítette a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi rendezvénytervét, 
amit ismertet a képviselőkkel. A rendezvényterv hasonló , mint 2012-ben.A programok közül 
kiemeli Március 15-i ünnepséget, az áprilisi Horgászversenyt és a Roma napot. 
Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a szélsőséges 
időjárás miatt március 15-én nem tudta megtartani ünnepségét.  
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Ezért kéri a képviselőket , hogy mivel a soron következő program meghívás Szolnokra szól, 
az ottani Petőfi szobornál helyezzenek el koszorút. 
 
 
A kiemelt rendezvények közül Pusztai Lajos ismerteti az április 13-án a szedresi horgásztónál 
megrendezésre kerülő Horgászverseny programját. Elmondja, hogy aki részt kíván venni a 
versenyen 1.500 Ft-os napjegy megváltásával teheti ezt meg. A rendezvényen Hevesi György 
a Kölesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének meghívására vesznek részt. A verseny 
mellett a résztvevőknek biztosítanak főzési lehetőséget is . A rendezvény ideje alatt lehetőség 
nyílik szabadidős programokon való részvételre is. 
Pusztai Lajos elnök ismerteti a képviselőkkel, hogy az idei évben augusztus hónapban kerül 
megrendezésre a Medinai Romanap, a pontos dátumra még a későbbiekben visszatérnek. A 
Romanap ideje alatt szintén közös főzésre lesz lehetőség, szerveznek a gyerekeknek sport és 
ügyességi versenyeket, majd a napot bál zárja. 
Pusztai Lajos elnök elmondja a képviselőknek, hogy az előző évekhez hasonlóan minden 
roma család gyermekének Mikulás alkalmából csomagot vásárolnak 1.000 Ft értékben. 
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy döntsenek a Medinai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 213.évi kiemelt rendezvényeiről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezik a képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
4/2013. (III.27.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi  Önkormányzati Képviselő-testülete a Medinai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat  2013.évi rendezvénytervét és tennivalóit az alábbiak szerint 
határozza meg: 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz 2013. április hónapban Szolnokon 
megrendezésre kerülő sport és kulturális rendezvényen , ahol koszorút helyez el a Petőfi 
szobornál. 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz 2013.április 13-án a szedresi 
horgásztónál megrendezésre kerülő Horgászversenyen, a Kölesdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívására. 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a medinai Romanapot 2013.augusztus 
hónapban kívánja megrendezni. 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás alkalmából a roma családok 
gyermekeinek egységesen 1.000 Ft értékben csomagot vásárol. 

 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 

 
2.)Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi együttműködési megállapodásainak 
elfogadása 
Előadó: Pusztai Lajos elnök – szóbeli  előterjesztés   
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselő társait, hogy tanulmányozzák át az együttműködési 
megállapodásokat és azokat a képviselők fogadják el. 
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Pusztai Lajos ismerteti  az együttműködési megállapodások tartalmát. 
A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Gyönki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az együttműködési megállapodás értelmében a 
nemzetiségi önkormányzatok kulturális , az oktatási, a sport programokon , rendezvényeken, 
pályázatokon , együttesen közös erővel , szövetségben munkálkodnak az összetartozás 
jegyében Tolna megyében. 
 
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2013. (III.27.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a 
Gyönki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, az együttműködési megállapodást az 
előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Pusztai Lajos ismerteti  az együttműködési megállapodások tartalmát. 
A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Pécsi 
Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégiummal. Az együttműködés keretében az 
együttműködő felek vállalják a cigányság nyelvének és kultúrájának fejlesztését, 
hagyományőrzés ápolását, ismeretterjesztő és kulturális programok szervezését és 
lebonyolítását, roma integrációs törekvések elősegítését, hátrányos megkülönböztetés elleni 
fellépéseket, a cigány-roma tanulók minőségi oktatásának elősegítését, tájékoztató fórumok 
létrehozását és lebonyolítását a beiskolázási tevékenységben, valamint évente 1 alkalommal 
pénzügyi támogatás nyújtása a Gandhi Gimnázium számára. 
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2013. (III.27.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Pécsi 
Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégiummal, az együttműködési megállapodást 
az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Pusztai Lajos ismerteti  az együttműködési megállapodások tartalmát. 
A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a 
szekszárdi  2. számú Óvoda és Bölcsödével. Az együttműködő felek megállapodnak abban, 
hogy a 2. számú Óvoda és Bölcsőde Medinai Tagóvodája a 3. életévét betöltött cigány 
származású gyermek részére biztosítja az óvodai nevelést a mindenkori törvényi előírásoknak 
megfelelően. A tagóvoda a Konstruktív Életvezetés Óvodai Programban megfogalmazottak 
szerint végzi a cigány gyermekek személyiség és képesség fejlesztését , identitástudatuk 
megszilárdítását az alábbi területeken: óvodai egészséges táplálkozás biztosítása, egészség- és  
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környezettudatos magatartás szokásainak elsajátítása , érzelmi intelligencia fejlesztés, 
szociális szabályok begyakorlása , közösségbe való beilleszkedés elősegítése, megismerési 
képesség fejlesztés , konfliktus kezelési stratégiák elsajátítása, kommunikációs képességek 
fejlesztése , cselekvési kompetenciák  megerősítése, részképesség problémával küzdő 
gyermekek felzárkóztatása, tehetséges gyermekek tehetséggondozása, hátrányos helyzetű 
családok megsegítése. A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kíséri a cigány 
gyermekek rendszeres óvodába járását és óvodai előmenetelét, ha szükséges tevőleges 
segítséget nyújt az óvodai nevelés sikeres megvalósítása érdekében. Közvetítői szerepet tölt 
be a családok és az intézmény közötti partneri kapcsolat fenntartásában. Véleményével 
hozzájárul a cigány és a többségi társadalom tagjai közötti együttműködés megvalósításában. 
Az együttműködési megállapodást a felek együttműködési szándékának megszűnéséig 
határozatlan időre hozzák. 
 
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
7/2013. (III.27.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a 
szekszárdi 2. számú Óvoda és Bölcsődével,az együttműködési megállapodást az 
előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
Pusztai Lajos ismerteti  az együttműködési megállapodások tartalmát. 
A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012.évben együttműködési megállapodást 
kötött a Babits Mihály Általános Iskola Medinai Tagintézményével határozatlan időre. A 
Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évben nem kívánja módosítani az 
együttműködési megállapodást .  
Az együttműködő felek megállapodtak abban, hogy a Babits Mihály Általános Iskola Medinai 
Tagintézménye 6-10. életév közötti roma származású gyermek részére biztosítja az általános 
iskolai oktatást a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően. A Pedagógiai Programban  
megfogalmazottak szerint végzi a roma gyermekek személyiség és képesség fejlesztését , 
identitástudatuk megszilárdítását az alábbi területeken: iskolai egészséges táplálkozás 
biztosítása, egészség- és környezettudatos magatartás szokásainak elsajátítása , érzelmi 
intelligencia fejlesztés, szociális szabályok betartatása , közösségbe való beilleszkedés 
elősegítése, megismerési képesség fejlesztés , konfliktus kezelési stratégiák elsajátítása, 
kommunikációs képességek fejlesztése , cselekvési kompetenciák  megerősítése, részképesség 
problémával küzdő gyermekek és az SNI-s tanulók  felzárkóztatása, tehetséges gyermekek 
tehetséggondozása, hátrányos helyzetű családok megsegítése. 
 A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kíséri a roma gyermekek rendszeres iskolába 
járását és iskolai előmenetelét, ha szükséges tevőleges segítséget nyújt az iskolai oktatás 
sikeres megvalósítása érdekében. Közvetítői szerepet tölt be a családok és az intézmény 
közötti partneri kapcsolat fenntartásában. Véleményével hozzájárul a roma és a többségi 
társadalom tagjai közötti együttműködés megvalósításában. 
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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8/2013. (III.27.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Babits Mihály Általános Iskola Medinai 
Tagintézményével megkötött együttműködési megállapodást 2013.évben nem kívánja 
módosítani. Az együttműködési megállapodást az előterjesztésnek megfelelő 
tartalommal elfogadja. 
 
 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Pusztai Lajos ismerteti  az együttműködési megállapodások tartalmát. 
A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat háromoldalú együttműködési megállapodást 
köt a Sió- Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal illetve Medina Község 
Önkormányzatával. Az együttműködő felek kölcsönösen együttműködnek Medina község 
illetékességi területén élők, gyermekekkel és családokkal kapcsolatban felmerülő 
veszélyeztetettség , illetve egyéb problémák megelőzésére és megoldására. 
 
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2013. (III.27.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat háromoldalú együttműködési 
megállapodást köt a Sió- Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és 
Medina Község Önkormányzatával, az együttműködési megállapodást az 
előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Pusztai Lajos ismerteti  az együttműködési megállapodások tartalmát. 
A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt az I. Béla 
Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskola Feladat -ellátási  Helyével. Az 
együttműködési megállapodás értelmében a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködik és támogatja az alábbi programot: a hátrányos helyzetű tanulók érdekében 
végzett integrációs munka támogatásaként megismeri a Feladat-ellátási Hely által készített 
programokat, a  közös programokban együttműködik,  megismeri az intézménnyel és a 
tanulókkal szembeni igényeket. 
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2013. (III.27.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt az I. 
Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskola Feladat -ellátási  Helyével,  
az együttműködési megállapodást az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 
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Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Pusztai Lajos ismerteti  az együttműködési megállapodások tartalmát. 
A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Kölesdi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az együttműködési megállapodás értelmében a 
nemzetiségi önkormányzatok kulturális , az oktatási, a sport programokon , rendezvényeken, 
pályázatokon , együttesen közös erővel , szövetségben munkálkodnak az összetartozás 
jegyében Tolna megyében. 
 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
11/2013. (III.27.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt a 
Kölesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, az együttműködési megállapodást az 
előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Pusztai Lajos ismerteti  az együttműködési megállapodások tartalmát. 
A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt Medina 
Község Önkormányzatával. Az önkormányzatok a cigány lakosság életkörülményeinek 
javítása és Medina község fejlődésének érdekében együttműködnek. Az együttműködés 
területei : az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működéséhez  helyiséget biztosít, a 
nemzetiségi önkormányzat vállalja, hogy a helyiség üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi 
költségeket megfizeti. Az önkormányzat  a nemzetiségi önkormányzat működéséhez a 
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltsége útján a szükséges 
adminisztratív és egyéb  segítséget  biztosítja. Az önkormányzat  a  jogszabályokban 
biztosított  nemzetiségi jogok biztosítása útján igyekszik  a nemzetiségi önkormányzatot 
tájékoztatni a község településfejlesztési feladatairól. A nemzetiségi  önkormányzat  a saját 
eszközeivel  támogatja e célok megvalósítását. Az önkormányzat  a helyi Közfoglalkoztatási 
tervben foglaltakról tájékoztatja  a nemzetiségi önkormányzat elnökét. Az önkormányzat 
lehetőségei szerint segíti a nemzetiségi önkormányzatot a kulturális és egyéb közösségi – 
sport rendezvényei megtartásában. A felek  tájékoztatják egymást a helyi cigány lakosság 
életéről  és munkakörülményeiről, az e területeken végzendő feladatokról. 
  
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást. 
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2013. (III.27.) számú határozat 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást köt 
Medina Község Önkormányzatával, az együttműködési megállapodást az 
előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
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Pusztai Lajos tájékoztatja a képviselőket, hogy 2013. évben is folytatja az ügyfélfogadást, 
minden csütörtökön 13 órától 15 óráig a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
irodájában ( 7057 Medina, Kossuth Lajos u.48. ). 
 
További tárgyalnivaló nem volt, az elnök az ülést bezárta. 
 
 
 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Pusztai Lajos             Pusztai Krisztofer Márk 

      elnök          hitelesítő 


