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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Pápateszér 
 
Szám: 1/2015.   
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28-
án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.   
Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17.    
 
J e l e n   voltak:   Birkás Kálmán elnök, Jakab Sándorné elnök-helyettes 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Völfinger Béla  polgármester 
                                                        Fehér Mária  címzetes főjegyző                                                   
                                                       Vassné Butkovics Andrea köztisztviselő 
 
Távol maradt: Ruff Brigitta k é p v i s e l ő 
 
    
Birkás Kálmán elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  3 fő képviselő  
közül 2 fő megjelent, 1 fő távol maradt, a képviselő-testület határozatképes.  Az ülést 
megnyitotta.  
Kérte a testületet, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab Sándorné elnök-helyettest jelölje ki.  
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakab Sándorné elnök-helyettest kijelölte.  
Birkás Kálmán elnök javaslatot tett az ülés napirendjére:  
 
 
 

N a p i r e n d 
 

 
 

1./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Pápateszér Község Önkormányzata által  
      kötött  együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
      Előadó: Birkás Kálmán elnök  
 
2./ Egyéb ügyek  
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.  
 
 
N a p i r e n d   tárgyalása: 
 
1./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Pápateszér Község Önkormányzata által  
      kötött  együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
      Előadó: Birkás Kálmán elnök  
 
Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és megállapodást ismertette.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  



 2 

 
Birkás Kálmán elnök javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el, kérte a testület 
döntését.  
 
 
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát: 
 
 
             1/2015. (I. 28.) határozat 
 

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÁPATESZÉR 
úgy határoz, hogy - figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvényben és az államháztartásról szóló 
2011. CXCV. törvényben foglaltakra - a 7/2012. (V. 23) 
határozattal jóváhagyott, Pápateszér Község 
Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodást 
változatlan tartalommal jóváhagyja  

 
 

 
2./ Egyéb ügyek  
 
Birkás Kálmán elnök elmondta, hogy be szeretnének kapcsolódni a 2015. évi falunap 
rendezvényeibe.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes javasolta, hogy az iskolás gyermekek kirándulását 
támogassák.  Felvetette, hogy pályázzanak Erzsébet táborra. Kérte az elnök úr intézkedését. 
Javasolta, hogy vegye fel az elnök úr a kapcsolatot az országos cigány önkormányzat 
vezetőjével. Járuljanak hozzá tavasszal vetőmag vásárlásával a cigány családok 
megélhetéséhez. Kérte az elnököt, hogy a falunapi rendezvényre tervezett programokat 
terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Birkás Kálmán elnök elmondta, hogy a falunapon ő is szeretne fellépni.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes elmondta, hogy mivel szűkös a 2015. évi költségvetés, ne 
autóbuszos kirándulást tervezzenek, itt laknak a Bakonyban, gyalog túrákat szervezzenek. A 
közösség erősítését jobban szolgálja ez a mód. Kérte az elnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot 
az iskola igazgatójával, kérje a tornaterem használatát a cigány gyermekek számára. Javasolta, 
hogy tegyenek a környezetükért, hívják fel a figyelmet a környezet védelmére, a porták 
rendben tartására. Mindenki gyűjtse össze a szemetet a saját utcájában.  
 
Birkás Kálmán elnök elmondta, hogy az a tapasztalata, hogy nem partnerek a kérések 
teljesítésében az emberek, érdektelenek.  
Szabadtéri rendezvényekben kell gondolkodni, amelyek kevés költséggel megtarthatóak. 
Roma nap tartását tervezi a vásártéren.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes javasolta, hogy gondoljanak a tizenévesekre is, 
játéklehetőséget kellene teremteni a kultúrházban.  
 
Völfinger Béla polgármester elmondta, hogy a közterületeken a települési önkormányzat 
gondoskodik a szemétgyűjtésről. Kérte, hogy a cigány családok figyelmét a saját udvaruk 



 3 

rendben tartására hívják fel. A kultúrházban a játékok már tönkrementek. A tornateremben 
vannak ping-pong asztalok.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes felvetette, hogy fel kell hívni a munkalehetőségekre a roma 
emberek figyelmét. Például holnap sárvári üzem tart helyben tájékoztatót. A továbbtanulási 
lehetőségekről tájékoztatni kellene a gyerekeket.  
 
Birkás Kálmán elnök véleménye az, hogy képességeiknek megfelelő lehetőségeket kell 
ajánlani.  
 
Vassné Butkovics Andrea főtanácsos javasolta, hogy már továbbtanuló diákok mondják el 
tapasztalataikat az általános iskolásoknak.  
 
Völfinger Béla polgármester szerint a továbbtanulásban kevésbé sikeres tanulókat is meg 
kellene hallgatni, hogy mik a tapasztalataik, hogy tanuljanak belőle a továbbtanulást most 
tervezők.  
 
Jakab Sándorné elnök javasolta, hogy úgy osszák be a pénzt, hogy a tanévkezdéshez hozzá 
tudjanak tanszerekkel járulni.  
 
Birkás Kálmán elnök elmondta, hogy korábban is vettek tanszereket.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes elmondta, hogy összetartást szeretne. A közmeghallgatáson 
nem vettek részt a magukat roma nemzetiséghez tartóznak vallók. Jelenlétükkel 
megtisztelhették volna a képviselő-testületet. Felvetette, hogy nem jó, hogy nem 
kommunikálnak az elnökkel. A berhidai KI MIT TUD óta nem is találkoztak. Nem hallja az 
elnök úr ötleteit. Mik a tervei az idősebbekkel, középkorúakkal, fiatalokkal, gyermekekkel.  
 
Birkás Kálmán elnök válaszában elmondta, ha valami jelzést kap, rögtön értesíti az elnök-
helyettest.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes kérte az elnököt, ne jelzésre várjon, járjon utána a dolgoknak, 
vegye fel a kapcsolatot a megyei vezetőkkel, a környező települések elnökeivel. Nem ment el 
elnök úr a megyei fórumra sem, ül a babérjain. Tegye a dolgát. Elnök akart lenni, éljen a 
lehetőséggel.  
 
Birkás Kálmán elnök véleménye az, hogy a saját ügyeikkel kell foglalkozni, nem a szomszéd 
önkormányzatokéval.  
 
Jakab Sándorné  elnök-helyettes véleménye az, hogy együtt kell működni a szomszédos roma 
önkormányzatokkal. Eltelt a választás óta 3 hónap, mit csináltak? 
 
Birkás Kálmán elnök válaszában elmondta, hogy voltak a KI MIT TUD-on, hozzájárultak a 
Mikulás ajándékokhoz, a kézműves foglalkozáshoz.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes kérdezte, hogy a következő két hónapra mi a terve az 
elnöknek?  
 
Birkás Kálmán elnök kérdezte, hogy az elnök-helyettes mit akar? Ha jobbat tud, mondja.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes megállapította, hogy nincs köztük kontaktus.  
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Birkás Kálmán elnök kérte az elnök-helyettest, hívja fel, amikor akarja, szóljon.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes kérdezte az elnököt, hogy mi az, amit ő tesz?  
 
Birkás Kálmán elnök kérdezte az elnök-helyettest, hogy kötekedni jött a mai ülésre? 
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes válaszában elmondta, hogy nem kötekedik, informálódni 
akar, hogy elnök úrhoz jutottak-e el olyan információk, amelyeket meg kell, hogy osszon, 
utána járt-e valaminek. 
 
Birkás Kálmán elmondta, hogy még nem volt olyan információ, amit meg kellett volna 
osztania. Nem kell túlzásba vinni a dolgokat. Gondolkodjanak el, hogy a csekély pénzből mit 
lehet produkálni.  
 
Völfinger Béla polgármester fontosnak tartja a vezetők személyes példamutatását az udvar 
rendben tartásában, az állattartásban. A falunapra szívesen várja a roma nemzetiségi 
önkormányzat programját. Ha olyan műsorokkal lépnek fel, amit a cigányság elfogad, majd a 
többség is elfogadja.  
 
Birkás Kálmán  elnök elmondta, hogy mindenki vevő lesz a KI MIT TUD-on előadott 
műsorra.  
 
Völfinger Béla polgármester jó ötletnek tartja, hogy továbbtanuló cigánygyerekek átadják 
tapasztalataikat az általános iskolásoknak. Jó példát adnak, akik megállják a helyüket, 
megmutatják, hova lehet fejlődni.  Ez nem kerül pénzbe. Más önkormányzatokkal az 
együttműködést jó kezdeményezésnek tartja, keresni kell a kapcsolatokat.  
 
Jakab Sándorné elnök-helyettes kérte az elnököt, hogy kezdje meg a pápateszéri KI MIT TUD 
szervezését. A tervezetet a következő ülésen terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Birkás Kálmán  elnök elmondta, hogy a szervezéshez az iskolaigazgató támogatását kéri, aki 
kapcsolatai révén tud ehhez segítséget nyújtani. 2015. április 10-én pénteken 14 órára 
gondolta a KI MIT TUD-ot megtartani.  
 
Völfinger Béla polgármester a kultúrházat rendelkezésre bocsátja a KI MIT TUD-ra.  
 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök  a nyilvános ülést  16,55 órakor bezárta.   
  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 Jakab Sándorné                                                                                     Birkás Kálmán  
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                                   elnök                                    
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