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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson 
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megjelent Polgármesteri Hivatali dolgozókat és a 3 arlói lakost. Ez kötelező fórum, ahol 
lehetőség van a település egészét érintő kérdések felvetésére, elmondására, javaslatokat 
lehet tenni. A lakossági érdeklődés gyér. Felhívom a figyelmet, nem ez az első lakossági 
fórum az idén, a szennyvíz beruházás kapcsán volt egy nyilvános fórum, ahol sokan 
megjelentek, volt érdeklődés. Nem bizonyos oldalakon kell üzenni, hanem el kell jönni és 
el kell mondani a problémákat, fel kell tenni a kérdéseket szemtől szembe. Azt a 
következtetést vonom le, hogy jól működik a testület, az önkormányzat és a lakosság 
közötti kommunikáció. A hivatali és intézményi dolgozók vannak itt, hogy a kérdésekre 
válaszokat adjanak. Minden rendben van, ha nincsenek kérdések, nincs érdeklődés, tehát 
nincs probléma, felvetés. Mi mindannyian állunk a lakosság rendelkezésére. A körzeti 
megbízott kérte, hogy ha közbiztonsággal kapcsolatos kérdés felmerül, akkor jutassuk el 
hozzá.  
 
Szilágyi Sándor: Azért, mert a gyerek az esti órákban az utcán van, azt mondta a 
rendőrség, hogy nem lehet őket felelősségre vonni. De, amit a szomszédban csinálnak 
Gulyásné Katikával, az felháborító. Valamikor nem így működött, rászóltak a gyerekre, 
hogy menjen haza. Most nem lehet szólni a gyereknek, még ők vannak felháborodva. A 
vadászboltban lehet venni gumilövedéket is, puskát is, az új szabályzat szerint ha 
valakinek a portájára betörnek ezeket lehet használni. Azért mondom el, mert ezek egyre 
jobban jelentkeznek majd. A gyerekek az utcán vannak, ezért tenni kell valamit, akár a 
gyámhatóság, akár a rendőrség részéről. 
 
Bari Gergely: Az nem jó, hogy a gyerekek az utcán vannak, 12-13 éves gyereknek este 
otthon kellene lenni tanulni. Mit lehet tenni? Nem rögtön a rendőri intézkedésre kell 
gondolni, lehetne az önkormányzatnak kialakítani olyan helyiséget a gyerekeknek, ahol el 
tudnának lenni, mert nincs szórakozási lehetőség, semmilyen lehetőség nincs. Egyetlen 
lehetőség a kocsma, ezért a közterületeken tartózkodnak. Egy 16-17 éves gyereknek 
menni kell valahová, elfoglaltságuk legyen.  
 
Vámos Istvánné dr.: Azt teljesen nem lehet kizárni, hogy nincsen közösségi tér. Két tér 
van, ahol tudnának játszani, a kosárlabda pálya, ahol sokan ott vannak, és ott van a másik 
fele, ahol bármilyen játékos rendezvényt le tudnak bonyolítani. A közmunkaprogramban 
2 játszótér építése fog megvalósulni. Az önkormányzat megteszi, amit tud. Kisebb 
gyerekek számára készül a település két pontján a játszótér. Közösségi hely még a Szent 
Ferenc Kisnővérei által üzemeltetett Befogadlak Alapítvány, ott rendszeres programok 
működnek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett programban egyre több 
gyerek vesz részt, annak mi mindig teret adunk. Csak az a baj, hogy nem erre van 
igényük, hanem a diszkóra és a presszóra, de az önkormányzat ilyen létesítményt nem 
nyit. A téli időszak, amely problémás. Nem lehet elvárni, hogy vendéglátó vagy diszkó 
helyiséget nyissunk. Vannak helyi vállalkozások, ahová be lehet menni. Sakkozni is lehet 
a szabadban. Közösségi tér a könyvtár, délután, hétvégén vannak programok. Igaz, nem 
késő este, itt azzal van a baj, hogy sötétedés után lepik el a buszmegállókat, és nem 
megfelelő magatartást tanúsítanak. Voltam megnézni a futballpályán lévő házat, nagyon 
rossz állapotban van.  
 
Bari Gergely: Kértem a polgármestert, hogy csináljuk meg azt a házat, kimentem 
személyesen, kisebb hibákat láttam rajta, egy-két helyen a szarufa elrothadt, elázott. 
Tisztasági festést kértem. Kimentek a közmunkások vezetői és akkor olyan garázdaságot 
csináltak, hogy szándékosan lerombolták az épületet. Nem értettek hozzá, és úgy fogtak 
bele, pedig én felajánlottam, hogy megcsinálom. Utólag kiderült, hogy kötelet kötöttek a 
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szarufára és platós kocsival húzatták a tetőt. Akkor már azt mondtam, hogy nem csinálom 
meg.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ez nem így volt. Viszont ott vannak a szomszédok, akikkel 
beszéltem, megnéztem hol van szétnyílva az építmény. Szétesett volna, ha rajta van a tető, 
mert nem volt benne kötőanyag. Ha elnök úr megjavította volna, nagyon aggódnék, mert 
ez javíthatatlan állapotban volt. Még mindig meg lehet próbálni, de műszakilag nagyon 
rossz állapotban van. A képviselőknek felajánlom, nézzék meg, nagyon balesetveszélyes. 
Mindennek semmi köze ahhoz, hogy a tetőt hogyan bontották le, mert attól a falaknak 
még erősnek kellene lenni, de nem az. A betonkoszorú szétnyomja az egészet.  
 
Bari Gergely: Én tudom mi történt, az önök dolga a felelősségre vonás. Így már sok 
pénzbe kerülne megcsinálni. Most már milliós tételről lenne szó, most már el kell bontani. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nagyon rossz állapotban van, félteném azokat, akik odamennek. Ez 
is közérdek, mert a közösségi tér biztosítása mindenkinek az érdeke. De a tervezett 
program emiatt nem fog elmaradni. 
 
Tengely László: Szomorúan veszem tudomásul ezeket a dolgokat, az a baj, hogy az 
alapok hiányoznak, azok pedig a családok. A családokban nincs rend, ezért vannak a 
gyerekek az utcán. Este lehet az utcán lenni, és normálisan beszélgetni. De nem piszkítok 
a buszmegállóba, nem verem szét a környezetet és ez a családok rossz állapotának az oka. 
A szülők a gyerekekre nem figyelnek oda, elfelejtik nevelni őket, pedig ez az alapja 
mindennek. A családokban nincs egyetértés. A fiatalok és a nagyszülők között nincsen 
normális kapcsolat, a szomszéd a szomszéddal nem beszél. Nincs normális közösség, 
vagy csináljon rendet a rendőrség, vagy jönnek a hivatalba. Szórakozási lehetőséget 
annak kell biztosítani, aki azzal tud élni. Ezt csak akkor érdemes megvalósítani, ha van 
közösség, aki ezt fogja értékelni. Ha nincs, aki értékelje, és tudja használni, nem tud 
benne normálisan szórakozni, akkor fölösleges. Ha van olyan, aki egy csoportba gyűjti a 
fiatalokat, ha van elképzelése bárkinek is, aki értelmes dolgot tudna megszervezni, akkor 
tudjuk azt mondani, hogy itt van egy klubhelyiség. Mindenki a családban próbáljon olyan 
viszonyokat teremteni, hogy olyan felnőtt legyen, a gyerek amilyen kellene. Nincsenek 
meg az alapok. 
 
Szilágyi Sándor: A roma fiatalok műsora nagyon szép, megható, jól csinálják. Van-e 
vezetője a csoportnak, aki ezt betanítja? 12 órás műszak után mennyi energiája marad 
valakinek ezekkel a gyerekekkel foglalkozni? 
 
Bari Gergely: A feleségem tanította be a gyerekeknek a műsort, de április 1-től elmegy 
dolgozni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kár lenne felszámolni ezt a csoportot, nagy veszteség lenne, ha 
nem folytatnák ezt a munkát.  
 
Szilágyi Sándor: Nem lehet közalkalmazottnak felvenni? 
 
Vámos Istvánné dr.: Nincs lehetőség. 
 
Bari Gergely: 12 órás műszak után vállalja a gyerekeket, ez nehéz lesz neki. Itt 50.000 
Ft-ért dolgozott éjjel-nappal, pályázatokat írt, 25-30 gyereket jó nevelésre tanított. Kértem 
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az önkormányzattól, hogy adminisztrátori munkakörbe tegyék be, azt mondták nincs rá 
lehetőség. Azt érezte, hogy az önkormányzat nem értékelte a munkáját, amivel én 
egyetértettem. Megvan az alap, itt van a kortárs segítő klubban. Lehetett volna bővíteni, 
csak nem kaptunk segítséget soha, senkitől. Nem anyagiakra gondolok, jó tanácsokkal 
elláthattak volna bennünket. Kétszer jött el Tengely Laci, nekünk az is nagy segítség volt. 
Ezen kívül semmit nem kaptunk ehhez. Vannak pályázati lehetőségek, amit megnyert az 
AKKE 100 millió Ft-ot, amiben benne van a roma gyerekek segítése is. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nagyon is becsültük és hangoztattuk ezt a munkát, amit a feleséged 
végez a fiatalokkal, minden fórumon elmondom ez értékesebb minden állásnál. Ami a 
kinevezést illeti, új létszám bővítésre nincs lehetőség. Magánemberként is többen és 
többször segítették a klubot, ha kell segítenünk a pályázat elszámolásban, mindenben, 
amit kértek. Konkrét kérdéssel, a személyi kérdésen kívül, nem jelentkeztetek. 
Mindannyiunkban benne van, hogy a településért dolgozunk. Ha bele kell tenni az 
önkéntességet, beletesszük, amit az AKKE tagjai is beletesznek. Meg kell nézni, hogy az 
AKKE tagjai mit tesznek bele, az önkormányzat segít, de a tagok is jócskán hozzáteszik 
magukat. A 100 millió Ft-ot 9 település nyerte, az AKKE-nak kb. 300.000 Ft-ja van 
ebből. Ezek főleg a nagy rendezvényekre szólnak, illetve azokra, amiket az év elején a 
pályázatokba beírtak a pályázók. Oda kell ülni és meg kell nézni milyen lehetőségek 
vannak benne, van egy menedzsment is, kérdezni kell tőle. Az ideibe már nem lehet 
bekapcsolódni, de a jövő évibe lehet betervezni közösségi programot. Az ülésen ott 
vagytok, tudsz róla. Jövőre időben egyeztetni kell. Az Idősek Tanácsa eddig úgy 
működött, hogy nem pályázott semmire, de együtt akartak lenni, ezért pályázat nélkül is 
megoldották. Amikor ti pályáztatok, ti is kaptatok támogatást.  
 
Papp Zsóka: Pályázattal kapcsolatban meghívást kaptatok a közösségi hetek 
programjára. 
 
Bari Gergely: Igen. 
 
Papp Zsóka: Be lehetett volna kapcsolódni, vártunk volna titeket is. A közösségi hét 
országos rendezvény, onnan is lehetett volna pénzt kapni, ha jó programmal állsz elő. 
 
Tengely László: Én a családokra gondoltam, nem egyesületekre. Ebben a faluban annyira 
jó dolog, hogy működik pl. az énekkar, a táncosok, a ti gyerekekből álló színjátszók. Nem 
ezekről van szó. Közétek hány gyereket tudnál becsalogatni? Ezeknek nincsen olyan 
családja, akiket be tudnának vonzani. Ehhez kellenek a családok és ez hiányzik, nem az 
egyesületekről beszéltem. 
 
Bari Gergely: Kaptam panaszt. Pár ember életvitele nem a legjobb, nagyon hátrányos 
helyzetben lévő magyarokról van szó, akik fel vannak karolva, és dolgoznak az 
önkormányzatnál, ellentétben azzal, hogy van egy cigány ember, aki hiába szeretne 
dolgozni, nem veszik fel. Berki Zoltánról van szó. 
 
Vámos Istvánné dr.: Fel van véve most is. 
 
Bari Gergely: Ő egy hónapos szerződést kapott, más valaki pedig egy éveset. Vannak 
felvéve kigyúrt emberek, akik fenyegetőznek, üzletemberek, akik kereskedőházat 
csináltak a közmunkaprogramból. Meg lehet találni a cigit, húst, kávét, adják az uzsorát, 
töltik a cigit. Ez az ember egyedül él, pánik beteg, 22.000 Ft-ból él, abból próbál 
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tisztességesen élni, fokozatos megaláztatás után van. Ő soha nem sértett meg senkit, ezért 
kapott egy hónapos szerződést. Az illetékes személy kiküldte, hatalmas fákat kellett 
pakolnia, a fiataloknak a munkavezetők nem szólnak, mert nem mernek. Megrántotta a 
derekát, úgy kellett felállítani, 1-2 hétig 100 %-os táppénzt kapott, amiért elment betegre 
bosszúból ezt csinálják.  
 
Vámos Istvánné dr.: Bármikor felvettük, 3 nap munka után mindig elment betegre. Ezért 
nem közkedvelt.  
 
Bari Gergely: A többi minta ember? 
 
Vámos Istvánné dr.: Úgy lehet orvosolni ezeket, hogy nem szervezünk 
közfoglalkoztatást. 200 emberből talán 50-et tartanák meg szívem szerint. Azért, hogy ne 
maradjanak ellátás nélkül az emberek, megszervezzük. De azt se lehet elvárni az 
önkormányzattól, hogy felveszünk valakit, aki hallgatólagosan otthon van, 3 nap után 
nem jön dolgozni. Ne vond kétségbe az eljárást, mert ok nélkül nem történik ez. Én 
személyesen beszéltem vele, és kértem, hogy ne menjen 3 nap múlva betegre, neki az az 
érdeke, hogy teljesítsen. Ha pedig az egészségi állapotánál fogva alkalmatlan a 
munkavégzésre, el kell indítani a nyugdíjazást.  
 
Bari Gergely: Ha van szabadidejük, nézzenek szét a munkahelyeken, hogyan zajlanak a 
munkák. Szét kellene nézni, ismerni kellene az embereket, hogy milyen a felállás.  
 
Balázsné Király Rita: Nincs lehetőséged, hogy számon kérjél bárkit is. Ha tudomásod 
volt erről, tettél volna bejelentés polgármesternél vagy a rendőrségnél. Képviselők 
vagyunk, mindenkinek megvan a saját munkahelye, de ezen kívül elvállaltuk a 
képviselőséget, hogy a lakosság érdekében dolgozzunk. 36 éve képviselem a 
cigánygyerekeket. Nem értem ezt a támadást, ami itt folyik. Mindenki érintett, egyre több 
cigány származású dolgozik az intézményekben, én lennék a legboldogabb, ha egy 
tanítványomat kollegaként köszönthetném. Az iskolában szívét lelkét kiteszi minden 
pedagógus. A közmunka program meg van hirdetve, van ott felügyelő. Roma 
Nemzetiségi Önkormányzati képviselőként tiszted és jogod van oda bemenni. Ezek, 
amiket elmondtál honnan merült fel benned? A mi bizottságunkban ott van a Roma 
Nemzetiségi Önkormánytat tagja, és örülök, hogy ott van, mindent meg tudunk beszélni. 
Ezt a magyar, cigány dolgot senki nem hozta szóba, pontosan a te részedről történt. Soha 
nem éreztem ezt, soha nem tettem különbséget. 10 év óta csak cigánygyerekek vannak az 
iskolában. Mi itt akarunk dolgozni, ezekért az emberekért és nekem mindegy, hogy 
magyar vagy cigány, én az emberekért, legfőképpen a gyerekekért akarok dolgozni. Te 
bemehetsz oda a kigyúrt embernek szólni, vagy én szóljak? Te se mersz bemenni? 
 
Vámos Istvánné dr.: Konkrétumokat kell mondani, nem általánosságban beszélni. Meg 
kell mondani kitől, hogyan mit hallasz, mit tapasztaltsz.  
 
Balázsné Király Rita: Megteszed a feljelentést az önkormányzat felé, elmondod, kik 
azok az emberek, és mit árulnak? Így kell egy hivatalos feljelentést tenni. Kik azok a 
kigyúrt emberek, akik féltésbe tartják az embereket? Maffiaszerű alakulat, ha félve jönnek 
ide az emberek.  
 
Bari Gergely: Lehet szabad véleményem, elmondhatom a véleményem. Ez, amit 
elmondtam, ez igaz. Panaszkodtak nekem, ezért kértem, hogy alkalmazzanak, majd én 
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rendet teszek. Nem akarnak dolgozni a közmunkások, a keményebb gyerekek 
megfenyegetik a csoportvezetőket is, ők pedig csak a tisztességes embernek mernek 
szólni.  
 
Balázsné Király Rita: Ne az legyen, hogy félnek az emberek, akiket felvesz az 
önkormányzat. Én örülnék, ha az iskolába tudnál dolgozni, jelezd a tankerületi központba, 
hogy szeretnél itt dolgozni. 
 
Bari Gergely: Van két vállalkozásom.  
 
Balázsné Király Rita: Én a konkrétumokat és az egyenes dolgot szeretem. Kik 
fenyegetik meg az embereket, tanukat kérek, mit árulnak, és beidézzük a bizottság elé, és 
ott szembesítjük őket. Kik a kigyúrt emberek papíron ad be, és írd alá. Várjuk az írásbeli 
feljelentést.  
 
Bari Gergely: Azért nem jönnek, mert akkor leszámolják őket.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ezt határozottan, valamennyiünk nevében visszautasítom. A 
közfoglalkoztatási program munkáltatója a mindenkori polgármester. Azok, akik 
elszöknek a munkahelyről, 8 órából 6 órát sem dolgoznak, pár nap után betegre mennek, 
nem élveznek elsőséget a felvételnél. Azért, hogy ne legyen drasztikus a leszámolás, a 
szerződés lejárta után nem jöhetnek dolgozni. Megkérdezzük folyamatosan a 
csoportvezetőktől, kiket vegyünk fel. Olyan embereket ne vegyünk fel, akik visszaélnek a 
lehetőséggel, ebben gondolom, egyetértesz, mint elnök is. Év végén még jutalmat is 
adunk. Nélkülük szemetes lenne a falu. Ha szándékosan kárt okoznak, ezeket mind 
bizonyítani kellene. Ha megszüntetjük a közfoglalkoztatást, mi lesz itt, nem célom utcán 
hagyni az embereket. Bele kell gondolni mindenkinek, ha felszámolják a 
közfoglalkoztatást, meg kell nézni hová jut a cigányság. Kérem, tegyél feljelentést 
konkrét panasszal élve, aláírással ellátva. Ki fogjuk vizsgálni, és most nagyon 
megdöbbentett, amit elmondtál. 
 
Balázsné Király Rita: Jövő héten csütörtökön jön a K&H Bank képviselője az iskolába, 
mert pályázaton nyertünk 100 roma gyereknek sportcipőt. Az iskola vezetősége 
választotta ki azt az 5 osztályt, akiknek a tanulói fognak kapni a Deichmann áruhától 
cipőt. Aki szeretne részt venni, várjuk szeretettel 2 órától az iskola udvarán.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ebben az évben nem érkezett javaslat az „Iskolánk büszkesége” 
kitüntetési díjra, ebből is látszik, a gyerekekkel vannak problémák. Az önkormányzat még 
vállalja a kitüntetést is, csak legyen kinek odaadni.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, a megjelenteknek megköszönöm a részvételt. 
 

K. m. f. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                    jegyző 
 
 
Móráné Nemes Edit 
jegyzőkönyvvezető 
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