
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2009. december 30-án, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2.) megtartott  r e n d k í v ü l i  üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester  

 Mucsi András képviselő 

 Miklós Lajos képviselő 

 Szalai László képviselő 

 Vámos László képviselő 

 Deákné Domonkos Julianna képviselő 

  Belleli Lajos képviselő 

 Dr. Rácz László képviselő 

 Dr. Pálmai Tamás képviselő 

 Dr. Farkas István képviselő 

  

 

 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző   

 Tárnok Lászlóné aljegyző 

 Dr. Kovács Gergely Pál jogi munkatárs 

 Jákli Jánosné munkavezető  

 

 

Az ülés kezdésének időpontja: 15.00 h 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait. 

Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 17 képviselőből 

10 képviselő jelen van. 

 

Javaslatot tesz a mai ülés napirendjére. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont 

megtárgyalását, melynek elfogadását szavazásra bocsátja.  

 

 

 A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

450/2009. (XII. 30.) határozata 

 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2009. december 30-i ülése napirendjét az alábbiak szerint 

fogadja el:  

 

1. Roma kisebbségi közmunkaprogram 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős:   Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Roma kisebbségi közmunkaprogam 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, a rendkívüli ülés keretében belül egy pályázati 

kérdésben kell véleményt nyilvánítani. Az előterjesztés a délelőtt folyamán készült, mely 

most az ülés előtt került kiosztásra. Kéri az áttanulmányozását, néhány mondatban szeretné 

ismertetni az előterjesztést. Karácsony előtt egy nappal Czinanó Tihamér a békési Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat elnöke kereste meg azzal, hogy a Békés Megyei Kisebbségi 

Önkormányzat a Gyulai Kistérség gesztorságával egy közmunkaprogramra kíván pályázni, 

mely pályázatban szeretnének ők is részt venni. Közben vált világossá, hogy ez a 

közmunkaprogram független a települési önkormányzattól, tehát a Képviselő-testület döntése 

nélkül is pályázni fognak. A program pénzügyi részét, előkészítését a gyulaiak vállalják. A 

helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke azért kereste meg, hogy erről a lehetőségről a 

Képviselő-testület is tudjon, illetve amennyiben lehetőség van rá, támogassa. Elmondja, hogy 

a békési Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezzel kapcsolatban nem ült össze, közös 

megegyezés nem született, melyről később kiderült, hogy nem is lett volna rá szükség, ettől 

függetlenül is meg lehet pályázni. A program célja a cigány lakosság által lakott területek, 

házak környékének rendbetétele, a mellékelt táblázat bemutatja az elvégzendő munkákat. 

Eredetileg helyi szinten 15 főre tervezték a programot, ehelyett 39 fő lesz bevonva. Ez 5 

hónapra szóló pályázat, jó fizetéssel, napi 8 órás munkaidővel. Véleménye szerint azonban a 

bevonásra kerülő 39 fő egy hónap alatt végez ezzel a munkával, nem tisztázott, hogy utána 

mit fognak csinálni. Az sincs letisztázva, hogy a szükséges eszközöket, anyagokat ki fogja 

állni, például az utcák rendbetételénél, mivel azok közterületként az önkormányzat tulajdonát 

képezik. Az önkormányzattól nem kértek erre vonatkozóan nyilatkozatot vagy összeget. A 

program 10%-át eszközre fordíthatják, viszont az is kérdéses, hogy az eszközök kinek a 

tulajdonába kerülnek majd. Lehet, hogy itt kerülnek elhelyezésre, de nem Békés Városé 

lesznek. Egyes költségnemeket, mint például a programhoz vásárolt eszközök ÁFA költségeit 

a teleülési önkormányzatnak kell viselnie. Ezt azonban nem kötelező az önkormányzatnak 

biztosítania. Ebbe a közmunkaprogramba a rokkant nyugdíjasok is bevonásra kerülhettek. A 

program január 15-én indul, de még elég sok a bizonytalanság. A pályázat meghívásos volt, 

tehát nagy valószínűség szerint nyerni fognak. Hiányolja, hogy a munkákkal kapcsolatban 

nem kérdezték meg a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán dolgozó szakembereket, 

hiszen ők javaslataikkal a célszerűbb munkavégzést tudták volna elősegíteni. Véleménye 

szerint ezzel a közmunkaprogrammal kapcsolatban az önkormányzatnak nyilatkozatot kellene 

kiadnia.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem érti, hogy ehhez mi köze a helyi Cigány Kisebbségi 

önkormányzatnak, véleménye szerint nincs döntési helyzetben. Ebben az önkormányzatnak 

kell döntő szerepet vállalnia, illetve a Gyulai Kistérséghez eljuttatni az elvégzendő munkát.  

 

DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyző: A munkaerőt a helyiek kezdték el 

toborozni. 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő: Megkérdezi, hogy a konkrét irányítást ki végezné? Mi az 

önkormányzat feladata? A munkákat áttekintve megállapítja, hogy vannak olyan feladatok, 

amelyeket már korábban is elvégeztek.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Véleménye szerint a hatékony munkavégzés szempontjából a 

Műszaki Osztály véleményét ki kellett volna kérniük, mivel a járdák a város tulajdonát 

képezik. Fordítva kellett volna elkezdeni a szervezést, azaz először az Önkormányzatot kellett 
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volna megkeresniük és csak utána a programban résztvevő személyeket. Ettől függetlenül 

javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a közmunkaprogramot. Megkéri Jákli Jánosné 

munkavezetőt mondja el, hogy ők milyen munkákat végeznek. 

 

JÁKLI JÁNOSNÉ munkavezető: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a városban a roma 

lakosság között már késhegyre menő viták vannak ez ügyben, három táborra szakadtak. 

Véleménye szerint sok lesz a programban a rokkant nyugdíjas, azok az emberek, akik nyáron 

kiestek a közmunka programból. Voltak olyanok, akik kérték, hogy a városi 

közmunkaprogramból léptessék ki őket, hogy át tudjanak menni ebbe a programba. Úgy érzi, 

ők megdolgoztak ezért a pénzért, ezért a lehetőségért. Az „Út a munkához” program 

sikeresnek mondható, ezt a munkát tönkre fogják tenni. Elmondja, hogy akik a roma 

közmunkaprogramban fognak részt venni nem lesz elég munkájuk, nem lesz mit csináljanak, 

hiszen ezek nagy részét az „Út a munkához” közmunkaprogram keretén belül már 

megcsinálták, ezek a munkák már elkészültek. Félti ezeket az eredményeket, hiszen rengeteg 

munkát fektettek bele. Véleménye szerint még a munkaruha árát is meg fogják pénzen váltani. 

Ők nem abban az értelemben közmunkások, ahogy a jelenlegi közmunkaprogramban 

résztvevők. Náluk is sok a roma, azonban rossz programnak ítéli azt, ahol csak és kizárólag 

romák vehetnek részt. Az őszi-tavaszi közmunkaprogramra ismét adtak be pályázatot. 

Elmondja, hogy ők is nagy számban foglalkoztatnak romákat, hiszen a programban részt 

vevők 40%-a roma származású. Mögöttük valóban komoly teljesítmények állnak, példa erre a 

több kilométer járda, a parkok, közterületek rendbetétele, kaszálása, tisztítása stb. Szigorú 

teljesítményrendszerben dolgoznak.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Teljesen előkészületlen az anyag, a kistérséggel egyeztetni 

kellett volna. A helyiek önállóan szervezkedtek. Javasolja, hogy a Gyulai Kistérséggel vegyék 

fel a kapcsolatot, és egyeztessenek a konkrét munkákkal kapcsolatban.  

 

DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyző: Akiket a programba bele kívántak vonni 

már kiválogatták. A résztvevőnek a jegyző előtt nyilatkozatot kellett tennie arról, hogy 

romának vallja magát. Ezeket a nyilatkozatokat zárt borítékban a program végéig a jegyző 

őrzi, majd utána megsemmisítésre kerülnek. Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy 

ezzel a programmal kapcsolatban hihetetlen személyi indulatok szabadultak el.  

 

DR. PÁLMAI TAMÁS képviselő: Az a legfőbb kérdés, hogy van-e ennek a pályázatnak 

pozitív vonzata.  

 

JÁKLI JÁNOSNÉ munkavezető: Véleménye szerint az anyagban szereplő szakmai munka 

nem megfelelő. Személy szerint 11 éve dolgozik ebben a munkakörben, de úgy gondolja, 

hogy ezeket az embereket nem biztos, hogy tudná irányítani.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kinek a felelőssége a munka szervezése? 

 

JÁKLI JÁNOSNÉ munkavezető: A Gyulai Kistérség nevében Surman Zoltán szervezi a 

munkát. 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Ez a pályázat csak akkor került a tudomásukra, amikor már az 

ehhez szükséges lépéseket megtették.  
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Mivel Dr. Pálmai Tamás képviselő távozott az ülésről, Szalai László képviselő pedig jelezte, 

hogy nem kíván tovább részt venni az ülésen, ezért a testület határozatképtelenné vált. 

Megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, és a Képviselő-testület 

határozatképtelensége miatt feloszlatja az ülést. 

 

 

 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 

 

  Izsó Gábor      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  

 polgármester       jegyző  

 


