NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 27-én, Salgótarjánban,
a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott közmeghallgatásán.

Jelen vannak: Jónás Gábor (1969), elnök
Danyi Attila, elnökhelyettes
Jónás Gábor (1961), a testület tagja
Rácz Attila, a testület tagja
Péter Norbert, a pénzügyi bizottság tagja
Dr. Juhász Kinga, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa
Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző:
Tisztelettel, szeretettel köszönti a megjelenteket, a vendégeket; megköszöni, hogy elfogadták a
meghívásukat. Külön tisztelettel köszönti Paulik Antalt, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzetiségi Kapcsolatok Főosztálya főosztályvezető-helyettesét, aki már nem először jár nálunk, és
aki egyik előadója lesz a mai programnak. Elmondja, hogy ez – a jelenleg a Nógrád Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat éves közmeghallgatásával egybekötött vitanap – országosan egyedülálló
kezdeményezés volt, amikor a megyei önkormányzat 2006-ban első alkalommal rendezte meg. A
résztvevők számát tekintve folyamatos változás volt megfigyelhető, de úgy véli, hogy az
eredményességet nem a létszám dönti el. Készült egy forgatókönyv is, de úgy gondolja, hogy akik
most itt megjelentek, fontosnak tartották, hogy elmondhassák véleményüket, javaslataikat. Felkéri
Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő urat, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét,
nyissa meg néhány gondolattal a rendezvényt.
Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy amikor felmerült az a kezdeményezés, hogy
vitanapot kellene rendezni, ezt az „ötletet” a közgyűlés is támogatta. Az első vitanapon – amire még a
díszterembe került sor – nem csak a roma nemzetiségi önkormányzat képviselői vettek részt, hanem a
szlovák önkormányzat, illetve még a német nemzetiség képviselői is tájékoztatást adtak helyzetükről.
Azóta is minden évben megrendezésre kerül a vitanap, de nem igazán örül neki, hogy már csak a roma
nemzetiségi önkormányzat képviselteti magát. A jövőre nézve nem tudni, hogyan alakul e fórum
„sorsa”. A következőkben szeretne pár gondolatot mondani az előttük álló 2014-2020-as tervezési
időszakról, melyben kiemelkedően fontos a társadalmi felzárkóztatás témaköre. Röviden ismerteti a
terezési időszak előttük álló feladatait, munkafolyamatait. Javaslata lenne a nemzetiségi
önkormányzatok felé, hogy külön-külön is tartsanak egyeztetéseket, de mielőtt erre sor kerülne,
üljenek össze helyi szinteken, hogy már konkrét projektelképzelések, javaslatok fogalmazódjanak
meg. Nyilván fel kell venni a kapcsolatot az érintett szakmai vezetőkkel, szervezetekkel és ezt vissza
kellene juttatni az önkormányzathoz, amiből egy minél integráltabb, támogatásra érdemes programot,
lehetne összeállítani. Most ez lenne a legfontosabb feladat és meg kellene ragadni minden lehetőséget.
A jövőt érintően elmondja, hogy újabb lehetőségek nem igazán lesznek, illetve körvonalazódni látszik,
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hogy 2020-at követően, illetve az követően folyamatosan átalakul az Unió működése,
támogatáspolitikája. Az elmúlt hét éves tervezési időszakban volt a felzárkóztatást elősegítő
támogatási forrás, 2014-2020-ban még rendelkezésre fognak állni bizonyos források de, hogy 2020
után lesznek-e ilyen fejlesztési források, ezt megjósolni nem igazán lehet. Látva a mostani
működésüket inkább arra van nagyobb esély, hogy ez a támogatás meg fog szűnni. Most ezekkel a
rendelkezésre álló lehetőségekkel kell élni. A tervezés szempontjából nagyon fontos szerepe van a
megyének, a megyei önkormányzatnak, a megyei tervezési szint ugyanis meghatározó jelentőséggel
bír. Nyilvánvalóan megjelenik a társadalmi felzárkóztatás, a kistérségi fejlesztési programok, illetve a
turizmusfejlesztés. Ezen kívül természetesen lesznek fejlesztési források települési szinten is, de ezek
településfejlesztési források, emellett a megyei jogú városnak, kistérségeknek is lesznek külön
forrásai. Természetesen lesz forrás Nógrád megyének is, amit itt kell közvetlenül felhasználni, de az az
érdekünk, hogy minél nagyobb forrást kapjunk, amit teljes körűen ki tudunk használni. Rövid
tájékoztatást ad a közigazgatásban történt átalakulásról, ismerteti az ebből adódó az önkormányzati
feladatokban is bekövetkezett változásokat. A kormányhivatalok, továbbra is működnek, illetve
„elindultak” a járási hivatalok is. Az önkormányzat feladata is megváltozott, megszűnt az
intézményfenntartó szerepe és helyette jött a területfejlesztés, térségfejlesztés, gazdaságfejlesztés.
Ennek kapcsán felértékelődött az egyházak szerepe, illetve továbbra is működik az Esélyek Háza. A
közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy az elkövetkezendő időben fog elindulni egy képzési
lehetőség, amely kb. 100 ezer embernek jelent képzési lehetőséget. Ez a program decemberben indul
és következő év márciusáig tart. Ezen kívül még lesz egy TÁMOP-os program is, amely Nógrád
megyében különböző területen nyújt különféle képzési lehetőséget, támogatást 3000 fő
közfoglalkoztatott részére, és ehhez kapcsolódik még a START program is, amely keretében Nógrád
megyében 9000 fő érintett. Ez nem kis eredmény. Tisztában van vele, hogy tartós megélhetést nyújtó
munkahelyekre van szükség, az elmúlt időszakban meg is próbáltak ezért tenni, hogy a
munkahelymegtartó és munkahelyteremtéshez kapcsolódó fejlesztési elképzelések megvalósuljanak.
Végigtekintve a mögöttük lévő időszakot, jelentős eredményeket tudnak felmutatni, és jelentős
fejlesztések vannak folyamatban. Megemlíti a bátonyterenyei ipari parkot, továbbá Rétság, Szügy,
Balassagyarmat településeket, ahol milliárdos támogatásokat tudtak megvalósítani. Említést tesz a
szabadvállalkozási zónákról, ahol szintén jelentős fejlesztési források realizálódnak a kis- és
nagyvállalkozások tekintetében. Tovább kell folytatni azt a munkát, amit megkezdtek, az irány jó, de
még számtalan megoldásra váró probléma van. Tovább kell folytatni ezt a felfelé ívelő folyamatot,
saját kezükbe kell venni a sorsuk irányítását, élve a lehetőségekkel, és ebbe kell Önöknek is
bekapcsolódni, összefogni, hogy még inkább elősegítsék ennek a megyének a társadalmi, gazdasági
felzárkóztatását. Azt kéri, hogy ezt a törekvést segítsék. Ennyit szeretett volna bevezetőül elmondani.
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző:
Megköszöni elnök úr bevezetőjét. Elnök úr néhány gondolatához csatlakozva a következőkről
tájékoztatja a jelenlévőket: Az elmúlt évekhez hasonlóan szervezték meg ezt a mostani vitanapot –
közmeghallgatást is, megkeresve mindkét területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét,
elnökét, sőt még a megyében lévő összes települési nemzetiségi önkormányzatot is. A szlovák
nemzetiségi önkormányzat elnöke jelezte, hogy nem tudnak részt venni ezen a mai fórumon.
Elmondja, hogy 2010-ben Nógrád megyében 88 településen alakult cigány kisebbségi önkormányzat,
23 településen alakult szlovák önkormányzat és 2 településen alakult német önkormányzat. A három
év tekintetében jelen pillanatban 73 településen van roma önkormányzat, 23 településen van szlovák
önkormányzat és 2 településen német önkormányzat. Nem rajtuk múlott, hogy viszonylag szerény
számmal vannak most jelen ezen a mai vitanapon. Forgatókönyvükben szerepel, hogy nem csak a
külső előadókat kérték fel beszámolójuk elkészítésére, – melyek a megyei önkormányzat honlapján is
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megtalálhatók –, hanem fontosnak tartották, hogy a két területi önkormányzat is elkészítse és
ismertesse beszámolóját. Megkéri Jónás Gábor urat, ismertesse beszámolójukat.
Jónás Gábor, elnök:
Hozzászólásában elmondja, hogy szerette volna, ha itt van a szlovák és német nemzetiségi
önkormányzat is. Innen is szeretné üzenni, hogy a továbbiakban is együttműködő partnereik lesznek.
Külön megtiszteltetésnek érzi, hogy itt lehetnek elnök úr és a meghívott vendégek jelenlétében és
megtarthatnak egy ilyen vitanapot – közmeghalltatást. Fontosnak tartja elmondani, hogy úgy érzik,
hogy együttműködő partnernek tekintik a nemzetiségi önkormányzatot és emiatt is próbálták megállni
helyüket; úgy gondolja ez sikerült is. Ezután ismerteti a roma nemzetiségi önkormányzat
beszámolóját. Majd megkéri Jónás Gábort, az Országos Roma Önkormányzat alelnökét tartsa meg
tájékoztatóját.
Jónás Gábor, a testület tagja:
Köszönti a megjelenteket, és megtartja tájékoztatóját, kiemelve a hátrányos helyzetűek támogatását és
a közmunka program fontosságát.
Rácz Attila, a testület tagja:
Hozzászólásában elmondja, hogy amikor az árvízzel kapcsolatban segítségre volt szükség, a
munkaügyi központon keresztül tudtak szakembereket kiközvetíteni, ami abban a helyzetben nagyon
nagy segítség volt számukra. Itt is szeretné megköszönni a munkaügyi központ önzetlen és
folyamatosan nyújtott segítőkész munkáját.
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző:
Megköszöni a beszámolót és a két kiegészítő információt közöl. Úgy véli az ilyen jellegű fórumok
akkor sikeresek, ha nem csak egymásnak beszélnek a problémákról, hanem azoknak is lehetőséget
adnak, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Célszerű lenne azt a megoldást választani, hogy
azokat, akik előadással készültek meghallgatják, és azt követően kerülne sor véleményre, kérdésre,
vitára. Pár gondolatot szeretne megosztani a jelenlévőkkel. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy az
Esélyek Háza Nógrád Megye Önkormányzata nyertes pályázata alapján jött létre és működik. A 19
megyéből egyedüliként csak Nógrád Megye Önkormányzata működtet ilyet. De ezzel kapcsolatban
majd Szabó Péter úr el fogja mondani rövid beszámolóját. Pár konkrét információt oszt meg a
jelenlévőkkel. Elmondja, hogy megkeresték a tankerületeket, és arról kértek információt, hogy milyen
nemzetiségi nyelvoktatás folyik jelenleg Nógrád megyében. Ismerteti az adatokat településenkénti
bontásban. Ezután megköszöni a szót, ennyit szeretett volna hozzáfűzni. Átadja a szót Paulik Antal
főosztályvezető-helyettes úrnak, akit megkértek, hogy az előadáson túl aktuális kérdéseket is osszon
meg a jelenlévőkkel, különös tekintettel a finanszírozási feltételek változásaira.
Paulik Antal főosztályvezető-helyettes:
Bevezetőjében elmondja, hogy miután jelezte részvételét a mai ülésre, elfogadásra került, a területi és
nemzetiségi önkormányzatok támogatásával kapcsolatos rendelet módosítása, erről osztana meg
néhány gondolatot, mely nagyon fontos dolgokat, határidőket tartalmaz. Mindezt kivetítőn mutatja be
az előadása anyagával együtt. Ismerteti az előadását, melynek két fő témaköre: a nemzetiségi
választások menete, illetve az említett finanszírozási változás. Megköszöni a figyelmet.
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dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző:
Megköszöni főosztályvezető-helyettes úr előadását. Az kiderült az előadás anyagából – akármelyik
választásról is beszélnek –, hogy igencsak megváltoztak a jogszabályok. Elmondja, hogy országosan
folyik a választási munkára való felkészítés, sőt az elmúlt napokban itt is volt egy felkészítés a
települési önkormányzatok jegyzői részére. Ott elmondta, hogy igény szerint a megyében érdeklődő
nemzetiségi önkormányzatok jelenlegi tagjainak, vezetőinek, – természetesen bevonva az adott
település jegyzőjét –, tájékoztató fórumokat, előadásokat lehetne tartani. Ez vonatkozik a parlamenti
választások előtti időszakra, ha külön lesz megtartva a választás, akkor az európai uniós választások
előtti időszakra is, és úgy gondolja, hogy nagy érdeklődés lesz az önkormányzati választások
tekintetében is. Ennyit szeretett volna most elmondani. A továbbiakban két rövid beszámoló
következik, az egyik Szabó Péter úr beszámolója, majd Sándor Ildikó tartja meg beszámolóját. Készült
beszámoló a Rendőr-főkapitányság részéről is, Ferencsik Rajmund rendőr-főkapitányhelyettes úr
jelezte, hogy igény szerint, kiegészítést tenne, illetve pár mondatban kiemeli a fontosnak tartott
kérdéseket a beszámolóból. Ezután következik a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának beszámolója, egyben köszönti az időközben megérkezett Zagyiné Honti Éva igazgatóhelyettes asszonyt. Felkéri Szabó Péter urat ismertesse beszámolóját.
Szabó Péter, a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CsEÖH) vezetője:
A beszámoló ismertetése előtt megköszönte a lehetőséget a CsEÖH részéről, amely az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával, létrejött olyan hálózat, mely minden megyében, illetve
megyeszékhelyen tart fenn irodát. Külön érdekessége a nógrádi háznak, hogy – mint korábban a
főjegyző úr is említette – ez az egyetlen, melynek a fenntartója a megyei önkormányzat. Nem véletlen,
hogy az országos hálózat minisztériumi vezetői magasra értékelik az itt végzett munkát, erősen
„gondolkodnak” rajta, hogy a nógrádi példát országossá terebélyesítik. Szabó Péter irodavezető
megköszönve a korábbi dicsérő szavakat elmondta, hogy az idén új szempontok merültek fel az
esélyteremtő ház jövőbeni munkájával kapcsolatban, melyek a munkahelyteremtés, a hátrányos
helyzetű településen élők megsegítése és legfőbbképpen a társadalmi szemléletváltás kerül az iroda
törekvéseinek prioritásába. A beszámolóval kapcsolatban, – mint egykori újságíró idézte a bölcseletet
–, miszerint egy kép olykor többet mond, mint ezer szó. Az általa várt kérdésekhez segítségként az
iroda által kiadott PALÓCESÉLY kiadványt a rendezvényen résztvevők részére még az ülés előtt
kiosztotta. Megköszönte a bizalmat.
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző:
Megköszönte irodavezető úr beszámolóját. Úgy véli, hogy Szabó Péter ezzel a beszámolóval is
bizonyította, hogy ez a ház jó helyen van a megyei önkormányzat kezelésében, ami az
elkövetkezendőkben is így lesz. Az itt elhangzottakat el fogják juttatni a megyei sajtónak is, bár a
meghívást hozzájuk is eljutatták erre a mai napra. Átadja a szót Sándor Ildikó igazgató asszonynak is.
Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nkft ügyvezető igazgatónője:
Megtartja beszámolóját, ismertetve az elkövetkezendő időszak programozási időszakának „menetét”,
melynek keretében közösen a roma nemzetiségre koncentrálva kellene programokat összeállítani
Nógrád megyében, ehhez kéri az itt jelenlévők segítségét.
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző:
Megköszöni igazgatónő beszámolóját. Arra szeretné ösztönözni a megjelenteket, hogy miután tovább
adták az itt elhangzott információkat, az összegyűjtött ötleteket, javaslatokat juttassák vissza hozzájuk,
hogy abból egy programot lehessen összeállítani. Ezek az anyagok és minden aktuális anyag a megyei
önkormányzat honlapján és a Nonprofit Kft honlapján is megtalálható. Főkapitány-helyettes úr
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beszámolója következik, majd a Munkaügyi Központ igazgató-helyettese és azt követően kerül sor a
kérdésekre. A kérdések előtt szeretné bejelenteni, hogy körükben üdvözölheti dr. Morvai Csilla
főosztályvezető-helyettes asszonyt, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztályának helyettes vezetőjét. Ha olyan jellegű kérdés merülne föl, szívesen áll rendelkezésükre.
Ezután átadja a szót főkapitány-helyettes úrnak.
Ferencsik Rajmund, megyei rendőr-főkapitányhelyettes:
Megtartja beszámolóját, majd megköszöni, hogy itt lehet ezen a vitanapon – közmeghallgatáson.
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző:
Megköszönte főkapitány-helyettes úr beszámolóját. Megkérdezi a Munkaügyi Központ igazgatóhelyettesét kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz, aki nem kívánt, inkább a felmerülő
kérdésekre válaszolna. Akkor következhetnek a kérdések, válaszok.
Jónás Gábor, a testület tagja:
A Munkaügyi Központ igazgató-helyettesétől kérdezi, hogy most amikor igen sok embernek tudnak
lehetőséget, munkát adni, mi a tapasztalatuk: elfogadják-e minden esetben a felajánlott segítséget a
megkeresettek.
Zagyiné Honti Éva, a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ igazgató-helyettese:
Elmondja, hogy amit rosszul fogadnak, az a hosszú várakozási idő a Munkaügyi Központoknál.
November l-től 9500 fő került közfoglalkoztatásba, december hónapban további 7000 fő fog bekerülni
a rendszerbe. Elmondja, hogy december l-től képzések indulnak a közfoglalkoztatáson belül.
Tapasztalatuk szerint a kiközvetítettek nem mondják, hogy nem vállalják el a kiközvetítést, hanem a
munkaszerződés aláírása előtt mondják azt, hogy nem vállalják a munkát.
Jónás Gábor, a testület tagja:
Még egy kérdése van az oktatással kapcsolatban, amit említett, hogy december elején indul. Ennek
kapcsán többen felvetették, hogy vannak olyan települések, ahol délután már nincs buszközlekedés.
Ha ez egy nagyon jó program, nem-e lehetne azt megoldani, hogy délelőtt legyen megtartva a képzés,
tudnak-e ebben segíteni.
Paulik Antalhoz is intéz egy kérdést, melynek lényege, hogy készül-e a jövő évi választások
vonatkozásában a nemzetiségi önkormányzatok részére valamilyen tájékoztató anyag (választási
füzet)? Megemlíti, hogy az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervei között szerepel egy
ilyen kiadvány elkészítése.
Zagyiné Honti Éva, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának szakmai
igazgató-helyettese:
Elmondja, hogy az igazgató asszony éppen a tegnapi napon tárgyalt Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármester asszonyával, hogy esetleg az oktatást, képzést a bezárt Rákóczi úti iskolában tartanák
meg és így megoldható lenne a délelőtti oktatás is.
Paulik Antal főosztályvezető-helyettes:
Tudomása szerint nem készít a Nemzeti Választási Iroda ilyen típusú anyagot, de annak nincs
akadálya, hogy ha az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat elkészíti, ők azt hozzáférhetővé
tegyék.
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Oláh Sándor:
Hozzászólásában kifejti, hogy meglátása szerint, a megyei roma nemzetiségi önkormányzat
„szereptévesztésben” van, ezért örült volna, ha jelen vannak a megyei szlovák nemzetiségi
önkormányzat tagjai is. Kifejti, hogy meglátása szerint nem fektetnek kellő hangsúlyt a roma
nemzetiségi nyelvoktatás fontosságára, illetve hagyományaik ápolására.
Rácz Attila, a testület tagja:
Válaszában reagál a nyelvoktatással kapcsolatban felvetett problémára, mely alapját meglátása szerint
az képezi, hogy a nemzetiségi önkormányzatok nem vállalják, illetve a nemzetiséghez tartozó
személyek nem igénylik a roma nemzetiségi nyelv oktatását, példaként említi Szirák községet.
Kovács Zoltán:
Zagyiné Honti Évától kérdezi, hogy pontosan hány százalékos jelenleg a munkanélküliség a
megyében. Mindemellett kifejti véleményét arra nézve, hogy szerinte a közmunka program nem nyújt
megfelelő összegű jövedelmet a megélhetéshez, tartós biztos megélhetést nyújtó munkahelyekre van
szükség.
Továbbá Ferencsik Rajmundtól kér tájékoztatást abban a kérdésben, hogy miért nem lehet
biztonságban kilépni az utcára este hat óra után. Meglátása szerint sokkal több rendőrjárőrt kellene
látniuk a polgároknak Salgótarján területén a kiemelt időszakokban.
Ferencsik Rajmund, megyei rendőr-főkapitányhelyettes:
Válaszában ismerteti, hogy a bűncselekmények elkövetésének idejéről statisztika készül, ennek
alapján kerül meghatározásra a járőrözés gyakorisága az adott területeken.
Kovács Zoltán:
Továbbra is várja Zagyiné Honti Éva válaszát a munkanélküliség arányát érintően.
Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke:
Átveszi a szót és elmondja, hogy ismeretei szerint jelenleg mintegy 17 ezer fő munkanélküli van a
megyében. Mindemellett reagál Kovács Zoltán közmunkával kapcsolatos felvetésére, kifejti, hogy
meglátása szerint a jelenlegi közmunkaprogram mindenféleképpen életminőség javulást jelent az
abban foglalkoztatottaknak, de tisztában van azzal, hogy ez nem jelent végleges megoldást a
helyzetükre. Véleménye szerint mindenképpen fontos kiemelni, hogy a közmunkaprogramon keresztül
megszerzett jövedelem munkából származik, és ez igen fontos a munka világába való „visszavezetés”
megkezdéséhez.
dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző:
További kérdés, észrevétel nem volt, így megköszöni a jelenlévők kitartó, munkáját, aktivitását, és a
rendezvényt lezárja.
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