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MEDINAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

7057 Medina, Kossuth utca 59. 
Tel/Fax: (74) 434-010 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 

12-én (péntek) 9 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

Az ülés helye: Községháza Polgármesteri Tárgyaló, 7057 Medina Kossuth Lajos u.59. 

 
Jelen vannak: 
 Pusztai Lajos elnök 
 Pusztai Krisztofer Márk  elnökhelyettes  
 Vuity Viktor János képviselő 

A Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

         dr. Baranyai Eszter       jegyző 
 Parrag Istvánné  jegyzőkönyvvezető 
  
Pusztai Lajos elnök köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Elmondja, hogy Csonka Gábor 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./ Törvényességi felhívás a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 
testületének működésére 
Előadó: Pusztai Lajos elnök (írásbeli előterjesztés)  
2./  Egyebek 
 
Ezután a képviselő-testület megkezdi a napirend szerinti ügyek megtárgyalását. 
 
 
1./ Törvényességi felhívás a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő- 
testületének működésére 
Előadó: Pusztai Lajos elnök –írásbeli  előterjesztés   
 
Pusztai Lajos elnök ismertette az előterjesztést . Pusztai Lajos elnök elmondta, hogy a 
törvényességi felhívásban szerepel  , hogy a képviselő- testület 2013.évi üléseiről készült 
jegyzőkönyvek elektronikus formában a Tolna Megyei Kormányhivatal részére az FTP            
( fájlátviteli protokoll ) rendszer útján nem kerültek rögzítésre. 
 
A Tolna Megyei Kormányhivatallal a Kölesdi Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltsége 
felvette a kapcsolatot és ott azt a tájékoztatást kapták, hogy a jegyzőkönyvek feltöltése 
rendszerbe rendben megtörtént.  Pusztai Lajos  elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy ezért a 
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jegyzőkönyvek elektronikus úton való felterjesztésével kapcsolatos kifogás tévesen került 
kibocsájtásra. 
A törvényességi észrevétel tartalmazza, hogy  2013-évben a képviselő- testület ülésein készült 
jegyzőkönyveket nem a jegyzőkönyv- hitelesítésre kijelölt személy , Csonka Gábor látja el 
aláírásával, hanem Pusztai Krisztofer Márk.  
Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésre 2012. január 01-től Csonka 
Gábor képviselő került kijelölésre. Csonka Gábor munkája miatt azonban vidéken 
tartózkodik, a képviselő- testület ülésein nem mindig tud részt venni, ezért a hitelesítő 
feladatokat sem tudja ellátni. 
Pusztai Lajos elnök javasolja , hogy a képviselő- testület Vuity Viktor János képviselőt bízza 
meg a jegyzőkönyv – hitelesítő feladatokkal. 
  
Az elnök javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással – három igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta: 
. 
19/2013. (VII.12.) Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

Vuity Viktor János kijelölése jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete Vuity Viktor János 
képviselőt megbízza a képviselő- testület ülésein készült jegyzőkönyv- hitelesítő feladatokkal. 
 
A törvényességi észrevétel a továbbiakban arról szól, hogy a jegyzőkönyvek megküldése 15 
napon belül történjen meg . 
  
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért Pusztai Lajos elnök szavazást rendelt el a 
törvényességi felhívás elfogadásáról.  
Az elnök javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással – három igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
20/2013. (VII.12.) Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

A törvényességi felhívás elfogadásáról 

Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei 
Kormányhivatal törvényességi felhívását megtárgyalta, a benne foglaltakat tudomásul vette.  

A felhívásban foglaltaknak eleget téve a szükséges korrekciók alábbi lépéseit állapítja meg: A 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a felhívásban kifogásoltaknak megfelelően 
gondoskodjon a jegyzőkönyvek határidőben történő megküldéséről. 

Megbízza az elnököt és a jegyzőt, hogy a törvényességi felhívás megtárgyalásáról, és a 
szükséges teendők elvégzésének megtörténtéről a Tolna Megyei Kormányhivatalt értesítse. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Pusztai Lajos elnök, dr. Baranyai Eszter jegyző    

 
 
2./  Egyebek 
 
Pusztai Lajos elnök tájékoztatja  a képviselőket, hogy a Tolna Megyei Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat Bátán tartotta kihelyezett ülését. Az ülés legfontosabb témája az 
árvízkárosultak megsegítése volt. Elhangzott, hogy az árvízkárosultakat segíthetik pénzzel és 
akár takarítószerekkel is. Pusztai Lajos elnök elmondja a képviselőknek, hogy ő személyesen 
két alkalommal vett részt Bátán az árvízi munkálatokban. 
Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy szükség van a támogatásra, javasolja a képviselőknek, 
hogy gondolják át, hogy természetben vagy esetleg pénzben támogatják a bátai 
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árvízkárosultakat. Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy jobbnak tartaná a pénzbeli támogatást, 
mert ha természetbeni támogatás mellett döntenek a képviselők, akkor a megvásárolt tisztító-, 
és takarító eszközöket el is kell szállítani Bátára. A szállításnak azonban szintén költségei 
vannak.  Pusztai Lajos elnök javasolja a képviselőknek, hogy döntsenek a pénzbeli támogatás 
mellett és támogassák  a bátai árvízkárosultakat 15.000 forinttal. Pusztai Lajos elnök 
elmondja, hogy a támogatást a bátai önkormányzatnak javasolja átutalni, hiszen az 
árvízkárosultak között nem csak romák, hanem magyarok is vannak.  
 
Az elnök javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással – három igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
21/2013. (VII.12.) Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

Bátai árvízkárosultak támogatása 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 15.000 forinttal támogatja a 
bátai árvízkárosultakat. A támogatást a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat átutalja 
Báta Község Önkormányzatának. A támogatás elszámolásának határideje 2013. szeptember 
30. A képviselő- testület felhatalmazza Pusztai Lajos elnököt a támogatási szerződés 
aláírására. 

Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 

Pusztai Lajos elnök elmondja a képviselőknek, hogy meghívták Budapestre egy jótékonysági 
rendezvényre. A rendezvény szervezője az Országos Roma Önkormányzat, a rendezvény 
helyszíne az Országos Roma Önkormányzat székhelyének díszterme. Pusztai Lajos elnök 
elmondja, hogy őt külön telefonon is hívták az országos önkormányzattól és kérték, hogy 
vegyen részt a rendezvényen. A belépő 2.000 forint, amit szintén az árvízkárosultak 
megsegítésére fordítanak, illetve a jótékonysági rendezvény teljes bevételét felajánlotta az 
országos önkormányzat az árvízkárosultak megsegítésére. 
Pusztai Lajos elnök kéri a képviselők támogatását abban, hogy a 2.000 forintos belépő 
megváltásával és az elnök részvételével támogassák a rendezvényt. Pusztai Lajos elnök 
javasolja, hogy a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséből biztosítsák a 
belépő megvásárlást illetve az önkormányzat járuljon hozzá a budapesti utazás költségeihez.  
 
 
Az elnök javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással – három igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
22/2013. (VII.12.) Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

Országos Roma Önkormányzatnak támogatás árvízkárosultak megsegítésére 
 
A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000 forint belépőjegy 
megvásárlásával támogatja az Országos Roma Önkormányzat jótékonysági rendezvényét 
árvízkárosultak megsegítésére. 

A Képviselő- testület hozzájárul ahhoz, hogy a jótékonysági rendezvényen Pusztai Lajos 
elnök képviselje a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. A Medinai Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat biztosítja költségvetéséből a rendezvényen való részvétel 
útiköltségét.  

Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
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Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy augusztusban kapja meg a nemzetiségi önkormányzat a 
feladatalapú támogatást. Javasolja a képviselőknek, hogy a medinai Roma napot augusztus 
hónapban rendezzék meg, augusztus 24-én. Pusztai Lajos elnök javasolja a képviselőknek, 
hogy a Roma napot szervezze meg a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma 
nap költségeit fedezzék a feladatalapú támogatásból. 
 
Az elnök javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással – három igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta: 
 
23/2013. (IV. 25.) Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

Roma nap megszervezése 

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megszervezi és lebonyolítja  
a medinai Roma napot. A rendezvény időpontja augusztus 24. A Roma nap költségeit a 
nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásból fedezi. 

Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
Pusztai Lajos elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy részt vett Pécsen a Gandhi Gimnázium 
ünnepségén. A rendezvényen részt vett Balogh Zoltán miniszter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának vezetője. Tolna megyéből két roma elnök vett részt a rendezvényen, 
Kalányos János és Pusztai Lajos. Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy nagyon jó a 
munkakapcsolata a gimnáziummal, és amíg egészsége engedi, részt vesz a gimnázium 
rendezvényein. 
 
 Pusztai Lajos elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a Tolna Megyei rendőr- 
főkapitányságtól ingyenesen egy mobil telefont kapott. Pusztai Lajos elnök szerint azért 
kaphatott az ingyenes készülékekből, mert rá mindig számíthatnak és minden meghívásnak 
eleget téve a kapitányság által szervezett fórumokon részt vesz. A telefon használatát egy 
szerződés szabályozza, a telefont nem adhatja ki a kezéből, ingyen lehet rajta segítséget kérni, 
játékokra és privát beszélgetésekre nincs lehetőség. 
 
Pusztai Lajos elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy Tolna megyében beindul a romák 
felnőttképzése egészségügyi területen. Medináról 2 fő 11 hónapon keresztül vesz részt a 
képzésen. Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy a képzésen részt vevők a tesztek kitöltésén túl 
vannak, ami előfeltétele volt a képzésen való részvételnek. Pusztai Lajos elnök elmondja, 
hogy elkísérte a teszt írására a jelentkezőket Gyönkre, és örül annak, hogy az ő munkássága 
ilyen szép eredményekben nyilvánul meg, mert a jelentkezők sikeresen teljesítették a teszt 
megírását. 
 
Pusztai Lajos elnök elmondja a képviselőknek, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat az 
április 15-i ülésén a 15/2013. (IV.25.) határozatával már döntött arról, hogy ő képviselhesse a 
Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzatot és eljárjon a nemzetiségi önkormányzat 
érdekében. Pusztai Lajos elnök kéri a képviselőket, hogy ezt a felhatalmazást erősítsék meg, 
mert igen sokrétű a feladata, és ha menni kell, akkor menni kell.   
 
Az elnök javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással – három igen szavazattal – az 
alábbi határozatot hozta: 
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24/2013. (IV. 25.) Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

Pusztai Lajos a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének felhatalmazása  

A Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pusztai 
Lajost, a Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy továbbra is eljárhasson a 
Medinai Roma Nemzetiségi Önkormányzat érdekében, illetve képviselje a nemzetiségi 
önkormányzatot rendezvényeken. 

Felelős: Pusztai Lajos elnök 
Határidő: folyamatos 
 
 
Pusztai Lajos elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a nyári gyermekétkeztetés miatt 
előterjesztést nyújtott be Medina Község Önkormányzatának. Pusztai Lajos elnök elmondja, 
hogy a menyecskék tőle érdeklődtek a nyári gyermekétkeztetés lehetőségéről, de ő 
mindenkinek elmondta, hogy Medina Község Önkormányzatánál kell érdeklődni. Példaként 
hozza fel Szeged városát, ahol 670 rászoruló gyermeknek biztosítják meleg főtt étellel a nyári 
gyermekétkeztetést. Pusztai Lajos elnök elmondja, hogy szerinte csak Medinán van ez a 
bonyolult helyzet, csak itt nem működik valamiért a nyári gyermekétkeztetés, ismeretei 
szerint 1400 település kapott támogatást. Pusztai Lajos elnök elmondja, mivel ma úgy is 
Budapestre utazik, kitér a politikában erre a kérdésre. Továbbra is kitart azon véleménye 
mellett, hogy szükség van a településen a nyári gyermekétkeztetésre. Mindenképpen 
fontosnak tartja elmondani, hogy az előterjesztésére hivatalos választ vár Medina Község 
Önkormányzatától. Nem tudja elfogadni, hogy azt a választ kapta az önkormányzattól, hogy 
adjanak be egyedi kérelmet az igénylők, biztos abban, hogy így nem lesz kérelem benyújtva 
az önkormányzathoz, mert még mindig azt vallja, hogy szervezetten kéne biztosítani a 
rászorulóknak a nyári gyermekétkeztetést. 
 
 
Pusztai Lajos elnök kérést intéz dr. Baranyai Eszter jegyzőhöz. Kéri, hogy az 
önkormányzatnál, ha felmegy hivatalos ügyeket intézni, akkor elvárja a polgármestertől és a 
beosztottaktól, hogy több tiszteletet tanúsítsanak irányába. Mert több alkalommal sérelmezte 
már, hogy szinte átnéznek az emberen. Ezt jó lenne egyszer és mindenkorra lezárni. Pusztai 
Lajos elnök elmondja, hogy ő úgy érzi, hogy megadja a tiszteletet, kéri, hogy egyenrangú 
partnerek legyenek, mert a polgármester urat és őt is megválasztották.  Némi kis kultúra kell 
hozzá, meg némi tisztelet, semmi más. Rajta ne nézzen keresztül senki. 
 
Dr. Baranyai Eszter jegyző elmondja, hogy továbbítani fogja az észrevételt a polgármester úr 
felé. 
 
 
További tárgyalnivaló nem volt, az elnök az ülést 9 óra 40 perckor bezárta. 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
   Pusztai Lajos              Vuity Viktor János 

      elnök          hitelesítő 


