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Horváth István elnök köszönti Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületét és a megjelenteket. A mai napra kitűzött és összehívott közgyűlést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő jegyzőkönyv-hitelesítőknek
Kis Gusztáv és Katonáné Horváth Ilona tagokat válassza meg.
A javaslatot Bököny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Napirendi pont.
Beszámoló a költségvetésről:
Kis Gusztáv tag:
Nagyon fontosnak tartom, hogy tájékoztassam az embereket arról, hogy az ezelőtti ciklusban 570.000
forint volt a Kisebbségi Önkormányzat éves költségvetése. A mostani költségvetésünk csak 209.000
forint. Ez nem csak bennünket sújt, hanem az önkormányzatokat, iskolákat is.
Úgy gondoltuk, hogy elsősorban az lenne a legcélravezetőbb, ha vennénk egy olyan eszközt, amivel
figyelhetjük a pályázatokat. Így vettünk egy laptopot internet hozzáféréssel összesen 110.000
forintért, ami az elnök úrnál van.
A Kisebbségi önkormányzatunk egyik tagja, Katonáné Horváth Ilona jogi egyetemre jár. Megkért
bennünket, hogy a tanulmányait valamilyen szinten támogassuk. Úgy döntöttünk, hogy a 110.000
forintos tandíját és vizsgadíját 30.000 forinttal támogatjuk. Felkértük Bököny Község
Önkormányzatát is, hogy támogassák; ők is 30.000 forinttal járultak hozzá.
Ennyi volt a kiadásunk, a megmaradt pénzből pedig a koszorúzást, az ünnepségeket, rendezvényeket
és az utazást kell megoldanunk. Ez a 209.000 forint olyan kevés, hogy a Kisebbségi Önkormányzat
tagjai lemondtak a tiszteletdíjról.
Arra szeretnélek megkérni benneteket, hogy a második napirendi pontnál, akinek problémája van, az
kézfenntartással jelezze és mutassuk meg, hogy kulturáltan tudunk viselkedni.
Horváth István elnök:
Tudjuk, hogy milyen mélyszegénység van, mert ha van 300 forintom, akkor nem tudom, hogy
kenyeret vegyek vagy zsírt. Mert ha kenyeret veszek, akkor zsír nincs, ha zsírt veszek, akkor kenyerem
nincs. Az Önkormányzat is segít bennünket, ott, ahol csak tud.

2. Napirendi pont:
Egyebek
Vadász András:
A Béke utca vége december óta olyan sáros, hogy a gyerekek nem tudnak úgy elmenni az iskolába,
hogy ne legyen sáros a ruhájuk. Hiába felveszi reggel a tiszta ruhát, kimegy a kövesút szélére és már
sáros. Poór Zoltán 3-4 zetorral odajár kivágni a nyárfát és kinyomja a sarat.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A belvízzel kapcsolatban tényleg nagyon nagy gond van a faluban, nem csak a Béke utcán, hanem a
Dankó Pistán, a Zrínyi utcán és a Felszabadulás utcán is. Amit tudunk, megteszünk. Az a baj, hogy
az Önkormányzat költségvetésében egy forintot nem ad az állam az utak karbantartására. Pályázni
ugyan lehet, de ahhoz is önerő kell. Meg fogjuk próbálni homokkal megoldani a problémát.
Horváth István elnök:
Ez egy vízgyűjtő terület és nincs kikotorva a víz. Ha lenne rá valamilyen mód, az Önkormányzat

erre is benyújthatna pályázatot.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Amikor elrendeltük a másodfokú belvízvédelmet, akkor a vis maior keretből próbáltunk pénzt
igényelni a kotortatásra. Nincs rá lehetőség, nem kapunk rá pénzt. A tavalyi év katasztrófa év volt:
viharkár, belvíz és vörös iszap. Nagyon sok pénze elment az államnak arra, hogy ezeket a helyeket
kárpótolja. Ezért csak a szükséges normatívákat kapjuk meg.
Az Önkormányzat költségvetése közel 30 millióval kevesebb idén. Tudjátok jól, hogy ha a gyerek
iskolába, óvodába jár, akkor megkapja a tízórait, az ebédet és az uzsonnát. Ahhoz, hogy a gyerekeitek
tanulhassanak, a pedagógusok bérét ki kell, hogy fizessük. A rezsiköltség évről-évre magasabb.
Látjátok a médiában, halljátok a híradóban, hogy nagyon sok önkormányzat csődbe ment, be kellett
zárni az iskolákat; a gyerekek nem tudnak iskolába és óvodába járni. Azért mi még elmondhatjuk,
hogy a ti gyerekeitek tiszta helyen és melegben tanulhatnak, a tanárok bért kapnak. Bökönyben
nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek él, így a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megkapjátok.
Arra kérlek benneteket, hogy iskolába járjanak a gyerekeitek, mert ha az 50 órát meghaladja a
hiányzás, akkor a családi pótlékot meg kell, hogy vonjuk. Az nektek is rossz lesz, mert az a családi
pótlék kiesik a családi kasszából. Óvodába szintén járni kell a gyereknek, mert az óvodáztatási
támogatás is csak a rendszeres óvodába járónak járhat.
Vadász András:
Tavaly az egyik gyerekre kaptunk 10.000 forintot, a kisebbik el lett utasítva.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A törvényi feltételeket nem tudom megmondani. Az óvodai napok számának a 25%-át nem haladta
meg a hiányzása? Utána fogunk járni, hogy miért nem kap.
Én arra kérek mindenkit, hogy a gyereket taníttassa, mert 8 osztállyal sehol nem lehet már
elhelyezkedni.
Horváth István elnök:
A médiából értesültem arról, hogy Borsodban 8 órában foglalkoztatják a munkanélkülieket a
vízügynél.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nálunk is úgy van a közfoglalkoztatás, hogy a Munkaügyi Központhoz be lehetett adni rövid és
hosszú távú közfoglalkoztatásra a pályázatot. Elmondhatom, hogy van 250 bérpótló juttatásban
részesülő nálunk, abból 185 embert fogok tudni foglalkoztatni. Annak a 65 embernek el kell majd
mennie másfele dolgozni, mert Bökönyben nem tud majd dolgozni. A Munkaügyi Központ nem ad
létszámot. Megkaptak egy keretet, amit el kell osztaniuk 19 településen; létszámarányosan bontották
le a pénzt. Nem tudunk annyi munkanélkülit foglalkoztatni, mint amennyit szeretnénk.
Milák Tibor:
Volt arról szó, hogy kapnék egy normális munkahelyet Debrecenben. Mivel nem kapok semmiféle
jövedelmet, egy buszra valót szerettem volna kérni az Önkormányzattól, de nem segítettek.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Amikor bejöttél átmeneti segélyt kérni, akkor még nem volt elfogadva a költségvetés. Amíg nincs
elfogadva a költségvetés, addig nem nyúlhatunk az átmeneti segély kerethez.

Nekem az a problémám a közcélú foglalkoztatottakkal, hogy felveszünk 50 embert, de eltelik 1-2 hét
és a nagyrészük megunja a munkát.
Milák Tibor:
Van pár olyan nő, akik már több hónapja dolgoznak közcélúként.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azért dolgoznak, mert meg vagyunk elégedve a munkájukkal. Értsd meg, hogy a Munkaügyi
Központ nem ad annyi pénzt, hogy mindenkit felvehessünk.
Milák Tibor:
Azt a 2-3 embert, akit hosszabbítottatok, helyettük mást kell felvenni.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Azért hosszabbítottuk meg, mert jól dolgozik. Ha meg vagyunk vele elégedve, engedd már meg, hogy
azzal dolgozzak, aki tényleg fog dolgozni! Bizonyítani akarnak és próbálják rábeszélni a másikat is,
hogy dolgozzon.
Milák Tibor:
Bementem hozzád a feleségemmel és azt kérdezted, hogy miből fogom fenntartani azt a házat,
amiben most lakom.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Bejelentkeztetek Bökönybe, aztán elköltöztetek Hajdúböszörménybe. Nincs ellátásotok és mégis
albérletbe költöztetek. Akkor meséld el, hogy miből.
Milák Tiborné:
Örökségből.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Ha örökség van, akkor nem tudtál beutazni Debrecenbe?
Horváth István elnök:
Jelenleg nagyon nagy problémánk, hogy sok embernél ki van kötve a villany. Ha így fog menni,
decemberben gyertya mellett fogunk szilveszterezni. Erre kell megoldást találnunk. Azon kell
lennünk, hogy munkahelyeket teremtsünk.
A kormány olyan lehetőséget fog adni a vállalkozónak, hogy a közterhet fizeti helyette, ha a
mélyszegénységben élőket foglalkoztatja. A vállalkozó egy szerződést köt az Önkormányzattal, mi
szerint 40-50 hátrányos helyzetűt foglalkoztat, így az állam átvállalja a vállalkozó közterhét. Nekünk
ez lenne a jó!
Mint mondtam, a másik nagy probléma az, hogy sok embernél kikapcsolták az áramot. Ez napirendi
pont nálunk, a jegyző úr és a polgármester asszony is utána jár, hogy megoldjuk.
Kis Gusztáv:
Higgyétek el, hogy nap mint nap konzultálunk a jegyző úrral és a polgármester asszonnyal is,
mindenben próbálnak segíteni..
Vadász András:

Nekem 60.000 forintba került a villany.
Horváth István elnök:
Jegyző úr utána járt és állítólag van egy olyan lehetőség, hogy ha bemész személyesen és benyújtasz
egy olyan kérvényt, hogy védendő fogyasztó vagy, akkor ingyenes, ha pedig nem, akkor csak 16.000
forint.
Kis Gusztáv:
Itt Bökönyben az a legnagyobb probléma, hogy nincs munka. Ha van munka, akkor a gyerekek nem
éheznek, tisztán járnak iskolába, be tudjuk fizetni a villanyszámlát.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Láthatjátok, hogy nem akarnak idetelepülni, mert nincs szennyvíz és már minden vállalkozónak
feltétele, hogy teljes körű infrastruktúra legyen. Csak így települnének ide nagyvállalkozók.
Milák Tibor:
A nyírgelsei húsfeldolgozóval mi van?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Beszéltem velük, idén április-május körül lesz beindítva. Később kelt a kacsa vagy a liba, ezért
csúszik. Mindig is volt ott felvétel, nem tudom, hogy a bökönyiek miért nem mennek.
Milák Tibor:
Állítólag kizárták a bökönyieket, mert loptak. Geszterédről járnak oda dolgozni.
Papp Csaba képviselő:
Egy-két ember lopott, eljátszotta a bizalmukat, ezért nem hívják a bökönyieket. Elég, ha egy eljátsza a
becsületét, mert utána mindet egy kalap alá veszik.
Kis Gusztáv:
Nem csak az Önkormányzatnak, hanem nektek is van lehetőségetek munkát keresni. Próbáljatok
olyat kitalálni, amiből láttok majd valamit. Például én most írtam egy 20 oldalas színdarabot és az
iskolával konzultáltam. Ennek eredményeként magyarok és cigányok együtt fogják előadni ezt a
darabot. A színházteremben lesz az előadás, kb. 300 forint lesz a belépő. A befolyt összeget pedig fel
akarjuk ajánlani az iskolának, hogy ezzel is segítsük.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Nekem lenne egy nagyon jó ötletem. Mivel olyan sok a munkanélküli, szervezzünk meg egy napot,
amikor tisztába tesszük a falut. És meglátom, hogy hány ember fog jelentkezni. Én magam is menni
fogok szemetet szedni. Az a baj, hogy nagyon sok lakókörnyezet nincs rendbe téve. A bérpótló
juttatást az fogja megkapni, akinek rendezett a portája. Ha nem lesz rendbe, a segélyt sajnos meg kell
vonni.
Horváth István elnök:
Az a baj, hogy hiába romák vagyunk, mi sem vagyunk egyformák. Dolgoztam én is a hivatalnál és
más portáját nekünk kellett rendbe rakni. A másik romáé viszont olyan szép és tiszta volt, hogy még
a magyarok is csak ámultak.

Papp Csaba képviselő:
Én Bőgős példáját szeretném felhozni. Három éve dolgozik Debrecenben a vasútnál. Heti 6 napot
dolgozik, -5 fokban mossák a vagont; 53.000 forintot kap. A minimálbért sem kapja meg, de rá van
kényszerülve. Mégis elmegy dolgozni, mert a 27.000 forintból nem tudna megélni. Ha úgy esik,
szilveszterkor és karácsonykor is megy.
Horváth István elnök:
Hidd el, mi is azon vagyunk, hogy munkánk legyen. Beadtam az önéletrajzomat egy munkahelyre, be
is hívtak másnapra. Ahogy meglátott, rögtön azt mondta, hogy betelt.
Virág Aladár:
Én már a privatizációkor megmondtam, hogy nagyon sok szegény ember lesz az országban. A
kisebbségi gyerekek közül egy vagy két gyerek volt az elmúlt években, aki tovább tanult, mint ipari
tanuló. A gyerek a szüleitől vesz példát: ha én dolgozok, akkor a fiam is fog. Mindenkinek dolgozni
kell. Az a lényeg, hogy szakma legyen.
A másik baj pedig az, hogy nem csak ennyi kisebbségi lakik Bökönyben, mint ahányan itt vagyunk.
Azokkal, akiket a saját sorsa nem érdekel, nem tudok mit kezdeni? Hány kisebbségi lakik
Bökönyben?
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Körülbelül 900.
Virág Aladár:
Ahhoz képest kb. húszan vagyunk itt.
Taskó Miklós képviselő:
A 209.000 forintot nem mi találtuk ki, hanem az összegnek megfelelően vallják magukat
kisebbséginek.
Katonáné Horváth Ilona:
Én is cigány vagyok. A legtöbb cigánynál az a baj, hogy már eleve az van a fejében, hogy „én úgyis
cigány vagyok, nem vesznek fel sehova”. Aki ezt magában így elkönyveli, az biztos nem is fog
munkát kapni. Az utóbbi két hónapban két helyen is voltam állásinterjún. Az egyik irodai értékesítő
munka volt és fel is vettek volna. Nem fogadtam el, mert jutalékos rendszerben fizettek volna és
házalni kellett volna. Két gyereket nevelek és mellette tanulok, így ez nem lett volna jó nekem. Cigány
vagyok, mégis felvettek volna; szóltak, hogy hétfőn kezdhetnék is. Volt egy másik munkahely, oda is
felvettek volna. Ez már nem irodai munka lett volna; itt is házalni kellett volna. Ezt is azért nem
fogadtam el, mert túlságosan időigényes lett volna. Ha valakinek van egy szakmája, megszerzi azt a
tudást, amivel el szeretne helyezkedni a jövőben, akkor találni is fog munkahelyet. Akarat és kitartás
kell hozzá.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Én Ali bácsihoz szeretnék még visszatérni. Valóban, a tanácsrendszerben sokkal jobb volt, azt
büntették, aki nem dolgozott. Abban az időben tiszteletben tartottuk egymást. Sajnos, ma már ezt
nem kaphatjuk meg. Bejönnek a hivatalba és úgy beszélnek velünk, mint Bandi a malaccal. Ha én
emberi módon beszélek mindenkivel, akkor velem is emberi módon beszéljen az ügyfél.
Horváth István elnök:

Taskó Miklós képviselő úrhoz lenne egy kérdésem. Ha sikerülne a pályázatunk, tudnál-e
foglalkoztatni mélyszegénységben élő embereket?
Taskó Miklós képviselő:
Természetesen, élnék a lehetőséggel.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
A villanyra visszatérve, össze kellene írni, hogy kinek van kikötve, kinek van tartozása vagy kinek kell
átvezetékelni.
Katonáné Horváth Ilona:
Szerintem könnyebb lenne, ha ki lenne plakátolva.
Gyalogné Lovas Irén polgármester:
Sőt, az lenne a legjobb, ha megbeszélnénk egy időpontot, kijönnének és személyesen az ügyfelekkel
tudnának tárgyalni.

Több napirendi pont nem volt, az elnök bezárta az ülést.
Kmft.
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