Iktatószám:33-82/2014.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 24-én,
Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott közmeghallgatásán.
Jelen vannak: (A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.)

Jónás Gábor (1969) elnök:
Köszöntöm az ülésen megjelenteket, a közmeghallgatást megnyitom. Úgy gondoltam, hogy
ettől többen jönnek el, gondolom, hogy az első cél a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak az, hogy azok a vezetők, akik kisebbségi önkormányzatokat vezetnek,
illetve képviselő pozíciójuk van, hogy azok ma itt lesznek. Sokan tudjátok, hogy az
üzemanyaggal kapcsolatban, hogy mi együtt tudjunk veletek működni, ahhoz feltétlenül
változtatnunk kell, mert az előző ciklusban keveset találkozhattunk. Javasoltam a
kollegáimnak, sok helyen, hogy ezt a mai napot különböző helyeken, tehát nem csak minden
alkalommal itt, esetleg Balassagyarmaton, esetleg Szécsény városában, de minden hónapban
egy alkalommal találkozzunk vezetők. Ez azért jó, hogy folyamatosan szorosabb kapcsolatba
kerüljünk egymással. Minden információ, amire szükségetek van, az érthetően, célszerűen el
legyen mondva én, illetve a képviselőink részéről. Nagyon örülök, hogy akik ma ennek
ellenére eljöttetek és megtiszteltek, ha bármilyen probléma van, röviden tudjuk képviseli
NMRNÖ és lakosságot egybevéve. Van nekem egy kedves barátom Balassagyarmatról.
Köszöntöm Mátyás Jenőt és megkérném, hogy álljon fel és mivel én közeli kapcsolatba
vagyok vele és mondja el nektek, hogy hogyan tudott ma ide eljönni, kivel beszélt, hogy az
üzemanyag hogy térül vissza. Azért kérem a segítséget, mert jobb az, hogyha ő elmondja,
mert vele ez pont ez megtörtént. Megkérem a Balassagyarmati Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét, hogy foglalja össze, hogy hogyan tudja ezt megoldani.
Mátyás Jenő:
Szervusztok! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, hát én úgy tudtam megoldani, hogy
benyúltam a zsebembe és kifizettem. Gyakorlatilag úgy tudtam megoldani, meg úgy, hogy
jeleztem az önkormányzatba a gazdasági osztályon, hogy szeretnék eljönni egy ilyen
rendezvényre majd akkor, de hát mondták, hogy áá ezt készpénzbe nem tudják fizetni, így mi
benyúltunk a zsebünkbe az Árpival ő jött Tereskéről és úgy tudtunk eljönni.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Gyakorlatilag az üzemanyagot ez a hozzájárulás, mindenkinek van egy költségvetése, amit el
tud különíteni minden évbe. Akkor ez vissza fog térülni.
Mátyás Jenő:
Egyelőre nekem kellett megfinanszírozni, de igen vissza fogom kapni.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Ez a lényeg. Hogyha előbb értesültél volna.
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Mátyás Jenő:
Akkor szóltam volna a gazdasági irodába és kifizették volna, így utólag kifizetik.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Tehát, így nem kellett volna valójában zsebbe se nyúlni, ha előbb szóltál volna.
Mátyás Jenő:
Így van.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Ezt azért tettem meg elnézést, köszönöm szépen. Ezért, hogy mi veletek együtt tudjunk
működni azt nem, lehet megtenni, hogy vannak aktivistáink, akik beülnek a saját
üzemanyagukból és elmennek különböző falukra, ez gondolok a képviselőkre, mindenki
másra. Ez egy hálátlan dolog, mert be kell ülnünk a kocsiba, próbálom észszerűen mozgatni a
NMRNÖ-t. Úgy gondolkodtam, hogy mindenféleképp megfelelő apparátust kell a megyei
önkormányzatoknak létrehozni. Nekünk is van, egy irodánk oda nagyon szeretnék, legalább 2
titkárnő legyen, aki közvetlen el tudtok érni, ha van olyan probléma, amiben kéritek a
segítségünket és nagyon sokan telefonáltok személy szerint nekem. Most mivel azért azt most
egymást között vagyok azért én is társadalmi munkába végzem a dolgot és tudom, hogy
mindig annak a legfontosabb, aki mindig telefonál, gondolom, hogy érthető, amiről beszélek.
Próbálom, hogy az a megfelelő apparát úgy kerüljön megrendezésünkre, hogy bevonunk akár
külső személyeket is, akár munkabérrel fölveszünk közfoglalkoztatásban, amelyre ígéretet
kaptunk az Országos Roma Önkormányzat vezetőitől, illetve a Munkaügyi Központtól,
hogyha ilyen lehetőség van, akkor mi erre le fogunk csapni és igényelni fogjuk. A két hölgy
nyilvánvaló, hogy olyan jöhet számításba, aki a munkaügyi pályázatokkal, lehetőségekkel
teljesen tisztába van. Elárulhatom nektek, hogy megvan ez a 2 illető. Még nem publikus a
neve, folyamatban van, de van olyan is, aki a Munkaügyi Központon legalább 15 évet
dolgozott, tehát a csínját-bínját ismeri ennek a dolognak. Próbálok olyan apparátot még
egyszer mondom, ami veletek könnyebb elérhetőséget biztosít. Megpróbáltam úgy
gondolkozni, mint önkormányzat, hogy az igazat. Nagyon fontos, hogy az igazat, ha rosszat
tudok mondani, akkor el fogom mondani a rosszat. Ha viszont jó hírt akarok mondani, akkor
senkit nem akarok ámítani, hogy neked lesz munkahelyed meg mindenkinek, mert általában
mindig ez a fő célja, hogy mindenki olyan munkahelyet teremtsen magának, olyan titulusa
legyen, amelyben segítheti a romákat illetve a saját családját is problémamentesen el tudja
tartani. Ehhez feltétlenül szükséges az, hogy ti is lépjetek felénk egy mozdulatot, ha kell 30,
ha kell 50 km-t de ennek nekünk van egy költségvetésünk, ugye mint tudjátok, hogy minden
évben nekünk nagyon sok gondot okoz. 60 település van és benyújtanak 150e Ft-ot Roma
Napra, 50 e Ft-ot erre, focicsapat alakul meg azt is támogassuk. Azt vesszük észre, hogy 800 e
Ft van kb. a rendelkezésünkre, hogy ki az a település, akit én kihagyjak vagy adjak, 10 e Ft-ot
az egyik kezemmel adok a másikkal meg olyan, mintha nem is segítettünk volna. A
képviselőtársaim, akik most a jelenlegi ciklusba újak vannak nyilvánvaló, hogy őket is
egyesével be fogom mutatni, de egy ilyen bekezdés muszáj. Úgy gondolom, hogy mielőtt
rátérnék arra a személyeknek a bemutatására legalább képbe legyünk, hogy valójában most
ma, a mai nap miért is vagyunk itt. Tovább megyek, ugye van Roma Nap és nekünk nagyon
nagy fejfájást okoz az a része, hogy most te ismerősöm vagy neked többet adjunk, vagy
nagyobb települést. Próbálunk igazságosan dönteni, de higgyétek el, nem tudunk. Arra jöttünk
rá, hogy nem tudjuk egyszerűen megoldani. Minden önkormányzatnak van egy olyan
lehetősége, hogy kulturális pályázatra be lehet adni. Bár tudjátok, ismertek, aki már több éve
ismer, én a Roma Napot tisztelem, szeretem, de nem minden áron értek vele egyet, hogy egy
nap 300 e Ft-ba kerül, és akkor táncolunk egyet és elmegyünk az önkormányzati vezetőket,
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akiket megválasztottak igen felelősséggel vannak a romák iránt. Azt a 300 e Ft-on vegyen egy
laptopot, telefont, akármit akármilyen lehetőség, de olyat, amivel a romákat elősegíti. Nem
biztos, hogy elősegítjük azzal a romákat, hogy most egy nap eltáncolunk 300 e Ft-ot. Elnézést
kérek, nem akarok drasztikus megjegyzéseket tenni, csak gondolkodjunk egy kicsit előre. Mi
hosszútávon gondolkodunk 5 év áll előttünk. Egy hosszú 5 év. Na, most gyerekek, ha egy nap
elköltünk 300 e Ft-ot vagy 200 e Ft-ot és jön egy jó karácsony és csinálnánk egy csomó, amit
osztogatnánk, mennyivel nagyobb dolog, ne haragudjatok. Mulatni kell, mert én is szeretek,
de mennyivel jobban esne azoknak a hátrányos helyzetű családok részére, ha ezt a pénzt
odaforgatjuk, illetve lesznek olyan tanácsaim is ezzel kapcsolatban, hogy mi LUNGO DROM
ezt a megyét megnyertük, de viszont hozzáteszem, hogy nekünk össze kell tartani a következő
5 évben is minden hónapban minden évben egy nagyon hosszú folyamat áll előttünk.
Lehetőségek vannak, nagyon sok, meg kell ragadnunk ahhoz nekünk, minden hónapban
találkozni kell, nektek kell mondanotok ötleteket, irányítsatok engem, ha megfelelő apparáttal
fogunk rendelkezni, már pedig ki fogom, fogjuk harcolni, hogy az irodánkba ne üres lélekkel
legyen, hanem 2 személy legyen ott, akik az én képviselőimnek a dolgait, illetve a tiéteket
napirendi pontban tudja csinálni, tájékoztatni. Meg lesz ez a telefonszám, szerintem már
jövőhónapban már a 2 hölgy nevét oda is tudjuk adni, akár névjegykártya, akár bemondom és
mindenki feljegyzi, és akkor őket kell hívni és bármilyen probléma van, ne féljetek, oda
fogják rakni az asztalomra, hogy ezzel ez a baj, azzal az. Tehát megpróbálom
önkormányzatként működni, így szorosabbá válik, viszont visszatérve a Roma Napra, amelyre
egyszerű jó ötletet kell kitalálni. Gondoljátok el, Balassagyarmaton van egy Roma Nap és
lehívunk sztárfellépőket nagyon sok pénzbe kerül én is beleestem a csapdába, de mennyivel
jobban hangzana az,ha minden önkormányzat összefogna és mindenki beleadna 30-50 e Ft-ot
és minden évben megadott helyen csinálnánk egy LUNGO DROM napot és akkor lenne, vagy
10-15 sztárfellépő, lehet 2 vagy 1 napos minden évben. Mennyivel jobb lenne, mert most egy
beszéljünk, egy kisebb településről mondjuk egy 1000 vagy 500 fős , de ezektől vannak,
kisebbek 50-80 mondjuk egy Kökény Attila 180e Ft-ért jön el. Milyen jó lenne a faluba, ha
tudnánk egy olyan roma származású sztárfellépőket elhívni, akikre mindenki büszke lenne,
csak a költségvetés nem engedi. Na, ekkora én azt gondoltam, de ez csak egy javaslat, ha
komolyabban tudunk erről beszélni, akkor megvan a megfelelő menete, hogyan tudjuk a pénzt
összerakni és egy nagy bulit csapni, ahol kaja, pia minden egész napos. Persze aki úgy dönt,
hogy nem akar ebbe közösködni, mert Roma Napot akar, akkor azt is támogatom, csak
próbálok észszerűen gondolkodni ebben a részben is lesznek olyanok, akik így fognak
vélekedni és lesznek, akikkel együtt tudunk majd dolgozni. Nagyon fontos dolgok, hogy
információhoz és az igazat bármelyik képviselőhöz lehessen fordulni és ne kelljen attól félni,
hogy csak lerázás van benne. Nekünk is ugyanolyan nehéz, mint nektek, csak nekünk egyel
több gondunk van. Ma is kaptam 3 olyan telefont, hogy ne higyjétek el nem akarom…de ezzel
is meg kell birkózni. Röviden összefoglaltam ennek a közmeghallgatásnak a lényegét, ugye
ebbe benne volt a kapcsolattartás, rendszeres havonta, ha bármilyen felszólaló van, az nyilván
való mutatkozzon be. Település és név, hogy jegyzőkönyvbe tudjuk venni. Ennyi lenne, amit
én, mint elnök és megnyitottam a közmeghallgatás menetét. Be szeretném mutatni nektek,
akik még nem ismerik azokat a képviselőket, akik újonnan alakultak. Ismeritek Horváth Imrét
Szécsényből ő az RPT képviseletében van itt, Bangó Tamás ő az ÉKE-t képviseli, Danyi
Attila a LUNGO DROM elnökhelyettese, Rácz Attila LUNGO DROM, Klajbán Róbert ő
kazári településről ős is LUNGO DROM és van egy vendégünk az pedig Ipolyvecéről
érkezett remélem majd segítségetekre lesz, Szőrös Vilmosnak hívják. Akit újonnan
választottak, van itt Országos Roma Önkormányzatától egy általános alelnök, aki az
elnökhelyettesek között a főnök Jónás Gábor. Most nem tudom, egy kicsit zavarba vagyok,
hogy honnan folytassam. Megkérem Jónás Gábor urat, hogy mondja el a beszédét.
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Jónás Gábor (1961):
Köszönöm szépen, mindenkinek kellemes napot kívánok. Valóban az Országos Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese vagyok általánosan, de még csak most rakjuk
össze az alapokat, hogy hogyan indulunk, kinek mi a feladata, jogköre dec. 8.-án véglegesítik.
Nagyon örülök ennek a mai napnak mondjuk én most jobban örülök, mint a múltkorinak, mert
akkor 2-en voltak itt és mi akkor is 15-en ültünk kint. Itt volt a főjegyző a megyei közgyűlés
elnöke és most többen vagyunk. Lehet, hogyha a mai nap nem jól sikerül, akkor ez nem is fog
többet eljönni, de szerintem, amit hallani fogtok érdemes lesz a társaitoknak elmondani, hogy
valóban, ahogy az elnök úr mondta, hogy minden hónapban egyszer össze kell jönnünk, mert
itt felgyorsultak az események nagyon a választás után. Egyre több lehetőséget kapunk a
kormánytól és egyre több pályázati lehetőség fog megjelenni. Arra tett fel a NMRNÖ hogy
másképpen fogja a következő éveket csinálni sokkal erőteljesebben fogja a roma
önkormányzatokkal dolgozni, de ehhez valóban kelletek tik is és a vezetők is. Örülök az elnök
úr beszédének és egyetértek, hogy a következő 5 évet teljesen más alapokra kell helyezni,
mert nagyon sok pénzek elcsúsztak olyan helyekre, ahova nem is kellett volna adnunk és
bizonyos helyeken meg hiányok voltak és ilyen 5-10, 20-30 e Ft-tal küszködő szociális
otthonok nem tudtak előrehaladni. A berceli öregotthonba nem tudtak egy mosógépet
megvenni, mert nem volt 30 e Ft-juk és oda is roma embereink, nagyapáink, nagymamáink ott
laknak betegen és ezekre is a jövőben oda kell figyelni. Abban viszont nem értek egyet, hogy
kevesebb lesz a következő ciklusba, mert sokkal több pénz van a roma önkormányzatoknak,
sokkal több pénzt ad a kormány. A keretmegállapodásban 5e milliárd Ft van aláírva a
kormány és az Országos Roma Önkormányzat között. Ezek a pénzek majd most fognak
megjelenni leginkább 2015-től. Elindul a Roma középvállalkozók támogatása a szociális
szövetkezet elindítása újból, foglalkoztatási szövetkezet (800) főt vehetünk fel a megyén belül
talán már jövő héten. Felveszik azt a 20 főt is és Salgótarjánban megvan véve az iroda kis
felújítás szükséges és ott is 6 főt tudok felvenni pénzügyes, jogász ki lesz írva a napokban.
Még talán 2 fő van, akit oda fel kell vennem, de arra is egy tanárnő jelentkezett Ságújfaluról
és Kazárról egy fiatal asszonyka, aki felvételt fog nyerni. Elindult egy 10 napos kompetencia
mérés, ezeken 43 településen a 2. fázisa egy 4 hónapos közfoglalkoztatás, ahol szakmát
fognak tanulni azok az emberek, akik településenként ki lesznek választva. Természetesen jár
érte ugyanaz a bér, de tanulni fognak és márciustól ki lesznek helyezve állami cégekhez és
azokon a területeken ezeket az embereket el fogjuk tudni helyezni. Ez tulajdonképpen a
koordinátoroknak lesz a dolguk, hogy ezeknek az embereknek szerezzenek munkahelyeket.
Ebben a körben sok roma vállalkozóval is már tárgyalgatunk, keresnek minket és ahova
bérmunkára kell, ahol vállalkozóra ott a vállalkozónak adjuk ki és ez folyamatosan fog menni.
Fel kell tornászni a 40e ember helyett 120 ezer emberre. Jó helyzetbe vagyunk a pénzt
megkaptam az ORÖ át is utalta, az EU nálunk van, de még a jogászok rakják össze a jogi
oldalát, hogy ez tisztán és becsületesen menjen le, mert most van egy olyan lehetősége a
romaságnak, hogy munkahelyeket tudjunk adni a lakosságnak. Tartós illetve bérmunkát. Ez
139 milliárd Ft, ez egy komoly tortúra aminek meg kell, hogy feleljünk. Jövő héten hívjuk be
az embereket, akikkel mi kezet fogtunk. Minden embernek akarunk segíteni. Hiába hogy azt
mondtuk, hogy ebből vagy abból a szervezetből jött, itt a NMRNÖ vezetői összefogtak és a
problémákat megoldják. Nem a miénk ez a lehetőség, hanem a cigányságé és azt sem
engedjük meg, hogy nem lesz királykodás, hanem szolgái leszünk az embereknek úgy a
megyénknek, országunknak és a roma lakosságnak. Kérdésekre szívesen válaszolok. A Roma
Nap azért jó lenne nekünk is egy olyan települést találni, hogy minden évben volt egy 3 napos
Roma Napot szervezzünk mi is. Olyan kultúrát mutassunk be, ami a miénk, amire pénz van,
amire pénzt lehet adni és mutassuk meg mindenkinek milyen ez a gyönyörű kultúra.
Szlovákia közel van, ott egy roma szervezettel is lehetne kötni egy megállapodást, hogy ne
csak 3, hanem 6 napos rendezvényt egy EU-s pályázattal, ahol ugyanezt bemutatnák
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Szlovákiába. Szlovákia pedig bemutatná Magyarországon. A megyében nincs egy roma
múzem, jövőre szeretnénk egy roma múzeumot Nógrád megyében összehozni, hogy a
megyében elhunyt vagy élő művészeinket be tudjuk mutatni. Nagyon jó elképzelések vannak,
de ehhez kelletek tik is, mi is, mindenkinek össze kell fognia.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Úgy szeretném, hogy mi beszámolunk nektek, és amikor mi végeztünk akkor bemutatkoztok
és elmondhattok mindent. Azt még hozzáteszem, hogy a LUNGO DROM 4 fővel és van 3
ellenzék is és abból 2 együttműködik velünk, remélhetőleg. Ha a romákat nézik, akkor ők is
elfelejtik, hogy honnan jöttek RPT-től, ÉKÉ-től, aki ide akar tartozni nagyon szívesen,
fogadjuk. Összetartás a lényeg. Megkérném Klajbán Róbertet, hogy mondja el.
Klajbán Róbert:
Köszönöm a lehetőséget elnök úr. Köszöntök mindenkit. Arról szeretnék beszélni, hogy hír a
munka világában ez egy uniós pályázat és azt hiszem, hogy ezzel mindenképpen élni kell. A
Jónás úr említette, hogy 10 napos képzésekről van szó. Ez már nekem sikerült 3 helyen
megcsinálnom és annyiban könnyítettek, hogy nem kell településekről bejönni, hanem saját
településen meg lehet csinálni. Mi ennek a lényege? A kompetencia felmérés az egész, és
ahogy elmondja, Jónás úr lesznek következő lehetőségek, de amennyiben ezt sikerül
megszervezni az nagyon jó, mert a településen kell hely, tanárokat kell szerezni és be lehet
szervezni őket ennek az oktatására. Ózdon foglalkoznak, ezzel Pécs a központ Budapest után,
ez a 3 terület foglalkozik ezzel. Ha elvégzi ezt a 10 napos képzést, akkor munkát tudunk
biztosítani, és ami a lényeg, hogy ez a 10 nap nem nagy idő és pénzt is kapnak az emberek,
27000 Ft-ot kap ki. Erről majd még lehet kérdezni. A következő a kisebbségi önkormányzatok
sok problémával állnak szemben pl. ahol nem hagytak bent semmilyen működési költségre
semmilyen pénzt, hogy ezek az emberek mit tegyenek. Nagyon fontosak, ugye romák
vagyunk, nem akarjuk a romákat egymással szembeállítani mi sem akarunk pereskedni, meg
kell egyezni. A megegyezés lehetősége polgármesteri hivatalon keresztül mehet, hogy a
jegyzőt megkérjük hívja be a régi kisebbségi vezetőt és meg kell egyezni vagy részletekbe
vagy valamilyen módon, hogy az utolsó negyedéves költségvetést tegyék vissza, mert így
lehetetlenné teszi a nemzetiségi önkormányzat működését. A másik a peres út, de azt
gondolom nem szeretné senki. A jegyző felelősség volt, de így is miránk hárult ez a feladat. A
költségvetés nem sok, 270 ezer az a lényeg, hogy kevés. Van egy olyan lehetőség, hogy
feladatalapú pályázat következő tétele van. A kötelező SZMSZ-be foglaltakat be kell tartani
és minden testületi ülést meg kell tartani. Közmeghallgatást meg kell tartani ez is benne van,
az SZMSZ-be ezen kívül lehetnek fórumok és együttműködési megállapodásokat kell kötni,
hogy a pontrendszer kialakuljon. 1 pontért 24000 Ft-ot adnak a feladatalapúba és minél több
pontot elérünk annál több lesz a költségvetésünk a pályázat megnyerése után. Nem tudom,
hogy valamit szeretnétek-e erről tudni, de ha igen, akkor majd kérdezzetek és én visszaadnám
a szót. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Köszönöm szépen. Nagyon jó témánál vagyunk, képviselőtársam is megemlített. Nekünk
gyakorlatilag nagyon fel kell erre készülni nagyon kevés feladatalapú támogatást kapunk
olyan együttműködési megállapodásra van szükségünk, ami megnöveli ennek az értékét. Én
ismerem a szügyi roma nemzetiségi önkormányzat vezetőjét a következő hónapba jöjjön el és
mondja el, hogy ő hogy csinálta meg azt a hatalmas összeget 2 millió Ft-ot kapott. Az
önkormányzatba olyan jogászok álltak segítségükre, hogy több anyagi lehetőséghez jussanak,
hogy társadalmi munkába segítették a roma nemzetiségi önkormányzatot. Jó kapcsolatot kell
ápolni. A kedves hölgyet elhozom ide és megkérem, hogy mondja el nekünk, hogyan
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csinálták. Az előző héten volt egy ülésünk. Beszéltünk családsegítésről, bűnmegelőzésről,
nagy hiányunk volt az előző ciklusból. Örülök, hogy vannak olyan emberek, akik társadalmi
munkába tudnak segíteni. Olyanokat kell bevonni, aki tud ebben segíteni. Szőrös Vilmosról
beszélek, aki felajánlotta, hogy bárki szívesen fordulhat hozzá, ő eljár az ügyében, hogy
mutatkozzon be és mondja el a lehetőségeket.
Szőrös Vilmos:
Sziasztok! Ipolyvecéről jöttem ott vagyok a kisebbségi önkormányzat elnöke. 3 másik
politikai párt támogatja a közös munkát Nógrád megyében. Én jelenleg az MCF-nek vagyok a
megyei elnöke és támogatom a képviselőtestülettel való együttműködést. Sajnálom, hogy a
bejutott MCF képviselő úr nem jelent meg. Bűnmegelőzési mentorként dolgoztam Nógrád
megyében azt jelenti, hogy az Igazságügyi Hivatallal, a Gyámüggyel a Területi
Munkacsoportokkal együtt dolgoztam. 2010-ben Igazságügyi Miniszter asszony igazságügyi
hivatali érdeméremmel tüntetett ki szakmai munkámért. Nagyon sok helyen jártam. Elnök
úrral való beszélgetésünk során kiderült, hogy össze kell fogni. Mindenkinek nagyon nagy
felelőssége van. Annak van jövője, ha együtt dolgozunk. Oktatás, foglalkoztatás és azok a
szervek, akiket felsoroltam. 5 év múlva a cigányság felemelkedése nem csak elkezdődik,
hanem révbe ér, de ehhez mindenkire szükség van. Támogatom az elnök úr ötletét, és én
társadalmi megbízatásból 1 Ft nélkül segítek mindenkinek, hogy megvalósítjuk a célt.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Bangó Béla Tamás jelezte, hogy előbb el kell mennie, de még mielőtt elmegy, szeretne egy
pár szót szólni.
Bangó Béla Tamás:
Tisztelettel köszöntök mindenkit és gratulálok mindenkinek, aki mandátumhoz jutott. Nagy
munka volt minden településen, hogy a romák bizalmat adtak nektek, szívesen mindenkit a
mellemre szorítanék. Mindenki tudja rólam, hogy LUNGO DROM-os voltam és 4 éve, hogy
az MSZP oldalára álltam, nem vagyok DK-s. MSZP roma tagozatának vagyok az általános
elnöke és kényszerből kellett országos listát állítani az ÉKE-vel, mert a roma tagozatnak
akkor még nem volt saját szervezete. Ez egy kényszerből egy politikai paktumot kellett kötni.
Egy dolgot ajánlhatok, hogy Klajbán Róbert urat ismerem és szervezzen meg neki egy
szakmai stábot bármelyik településen, szükségen van a megírásra és azt gondolom, a Robinak
van olyan képessége, hogy nagyon komoly szakértelme van, a másik az együttműködési
megállapodásokba is, amikor még annak idején írtuk a településekre ő nagyon profi szinten
tud ebbe is segíteni az elnök úr, ha a testület jóváhagyja, szeretném. Az MSZP-re
kampányoltam, nyert a Dóra Ottó, ezért kaptam komoly helyeket, a polgármester személyes
tanácsadója lettem, az 1. emelet 1. ajtón van az irodám, roma referens lettem, a testületi
képviselőnek lettem a roma referense és a KHT-hez fognak most egy olyan állást adni, ahol a
közmunkaprogramot fogom a romáknak kezelni. Előttem soha nem volt jobboldali és
baloldali cigány, én voltam, a roma telepeken éltem, a cigányok között ettem a cigányoknál,
mindenhol. Egy dolgot kérek, sose legyen ellenségeskedés, a nagy politikába nagyon régen
benne vagyok. Másak ezek, ők pénzt keresnek mi meg egymást marjuk a pozíciókért, névért,
hatalomért. Szüntessük meg, ha mi arra vagyunk képesek, hogy gyűlés előtt egymást
megpuszilva üdvözöljük, akkor ne legyen az, hogy bal vagy jobboldali cigány. Bármiben
segítek mindenkinek és nagyon örülök, hogy az elnök úrnak van egy elhatározott terve azzal
kapcsolatosan, hogy egy közösséget építsünk ki a megyében. Ez a közösség egy integrált
közösség tudjon lenni, ahhoz nekünk partnernek kell lenni minden településen, koncepciót
tegyetek le, mi nem tudunk alternatívát nélkületek letenni csak abban az esetben, ha ti ehhez
hozzájárultok. Írjátok le, hogy a településen mik azok az alternatívák, amikbe esetleg mi
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tudnánk segíteni, vagy esetleg a Jónás Gábor urunk keresztül az ORÖ-ba vagy rajtam
keresztül, és ha tudjuk orvosolni, természetesen megpróbáljuk. Nem ígérünk senkinek
kánaánt. Szegények vagyunk nincs 400-500 meg 1000 milliárdos költségvetésünk, ezt mi
szintén társadalmi munkába végezzük, az elnök úr saját pénzéből vendégel meg minket
általában mindig gyűlés után. Egyet kérek, ne felejtsétek el bármilyen színbe is nyertetek
mandátumot, akkor is cigányok maradunk, ha nálunk nem lesz testvéri kapcsolat, nem csak
politikai, hanem testvéri, akkor soha nem lesz megoldva a lakhatás körülményei, az oktatási
körülmények és a munkahelyek helyzete, ha magunk nem vagyunk képesek megoldani
ezeket, de nekünk lesznek szószólóink a roma közgyűlésben és az általatok felmutatott
alternatívákon keresztül ezzel megfelelő fórumokra tudjuk emelni. Akkor lehet, én azt
javaslom, hogy hallgassátok meg azoknak a képviselőknek, akik a ti sorsotoknak a
munkájukba szívvel-lélekkel, mint cigány összeállt és csinálni akarjuk, hallgassátok meg,
hogy milyen irányba induljatok el, nem vagyunk okosabbak tőletek, de nekünk talán meglesz
a politikai kapcsolat, hogy azt az irányvonalat, amit kijelölünk, Jónás Gábor úrral által
elmondottak vagy pedig a feladatalapú pályázatoknál bármire vagy a bűnmegelőzés. Nagyon
örülök, hogy a Vili itt van köztünk, mert ugye nagyon régóta testvérünk, jó barátunk örülök,
hogy ezzel foglalkozik. Segíteni, támogatni fogjuk a munkáját, sőt javaslatokat teszünk arra
is, hogy valamilyen térítés legyen majd a számára a későbbi időben. Arra kérlek benneteket,
hogyha hazamentek hívjátok össze légyszíves a képviselőtestületet és mondjátok el, hogy itt
miről beszéltetek, mit hallottatok, tájékoztassátok őket, hogy vannak-e olyan problémájuk a
településen, amit mi tudunk orvosolni, ne várjatok házat, vagyont, csomagot. Egy dolog van,
az, hogy mi roma testvérek vagyunk és megpróbálunk az elkövetkezendő hónapokban ezen
pozitív irányba változtatni. Egy dolgot szeretnék: Nagyon szépen megköszönöm Jónás
Gábornak az elmúlt 4 évet, hogy itt elnök volt ő itt dolgozott ezé a megyéért és minden jót
kívánok neki ahhoz a munkához, amit az Országos Nemzetiségi Önkormányzatban
pozícióként betölt. Én arra kérem őt, hogy vigye el a vidéknek az üzenetét, vigye fel Pestre a
szegény cigányok éhezését, nyomorát, betegségét és próbáljon meg olyan dolgokat
visszahozni, ami ezen talán picikét is, de enyhít. Én arra kérem a mostani képviselőtestületet,
hogy ezeket a szavakat, amiket pozitívan értékeltem a bevezetőben elnök úrnak is, hogy ezt
tartsák meg, mindenki tartsa szavát, ha megígértünk valamit az embereknek próbáljuk
megtartani a szavunkat, én ehhez jó munkát kívánok mindenkinek. El kell mennem, mert
most jön az MSZP vezetője, hogy ott kell lennünk, mert itt úgy néz ki, hogy itt egy nagyon
komoly kivonulás lesz. Januárban elő fogják terjeszteni a kormány a szociális temetés, meg
fogja a Fidesz kormány támadni a szociális jövedelmeket és úgy gondoltuk, hogy nekünk ez
ellen lépni kell, nekem ott a helyem, ez a feladatom, nekem azt kell csinálni, amit ők
mondanak, mindaddig, még én ezt jónak találom. Azt gondolom, hogy ebbe az a jó, hogy a
cigányok mellett is kiállnak olyan téren, hogy ne kelljen nekünk a saját halottjainkat
megmosdatni, megfürdeni és saját magunk temessük el úgy, hogy ahol nem méltóképpen
szükségszerű és hogyha gyermekeinktől elveszi ez a kormány a szociális segélyt,családi
pótlékot, ez ellen ott kell, hogy szót emeljünk. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, mondom
még egyszer gratulálok, hogy mandátumhoz jutottatok, mert nem egy könnyű dolog volt,
mindenki saját költségére kampányolt. Arra kérek mindenkit, hogy egy konstruktív
együttműködés legyen a megye és a települési önkormányzatok között. Köszönöm, hogy
meghallgattatok.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Köszönöm Bangó Tamás úrnak a jó mondatait. Gyakorlatilag azért megkérném a
képviselőtársaimat, ha lehet, akkor egy kicsikét mivel ti is itt vagytok a közmeghallgatáson és
szeretnétek feltenni a kérdéseiteket. Lehetőleg összetetten, célratörően. Megadom Jónás
Gábor úrnak a szót.
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Jónás Gábor (1961):
Annyit szeretnék hozzászólni, hogy a Tomi elmondta ezt a szociális helyzetet, meg rosszul
megy az országnak meg ennek. Soha nem ment ilyen jól a cigányságnak, mint most. Soha
nem volt annyi lehetősége a cigányságnak, mint most van. Az a lényeg, hogy mi cigányok ele tudtuk venni az áldást, vagy nem tudjuk elvenni az áldást? Tudunk-e áldásból áldásba
kerülni? Most van olyan lehetőség, hogy nem a szocialista kormány, senki nem adta meg,
csak most a FIDESZ kormány a cigány kormánynak azt a lehetőséget, amit most kaptunk. Az
eltelt 8 évben ami történt itt ebben az országban mi ezért húzzuk most ezt a nagy bajt, ami
történt 8 éven keresztül. Ellopták az országot, most meg visszaadták a cigányságnak a
becsületét. Ezt kell tudnunk visszahozni.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Köszöni szépen. Megkéri Rácz Attila újonnan választott képviselő urat, hogy mondja el,
beszédét.
Rácz Attila:
Tisztelettel köszöntök mindenkit én is. Először szeretnék gratulálni minden olyan roma
társamnak, akinek sikerült szerezni mandátumot. A LUNGO DROM színeiben egy nagy
tapsot mindenképpen. Felettébb megköszönöm azt a munkát, amit ezelőtt 4 évvel a kormány
és a LUNGO DROM vezetősége Jónás Gábor úr elvégzett azért, hogy jó legyen. Egy nagy
tapsot kérek szépen. Megköszönném azt is, hogy nálunk az ifjabbik Zsolti, aki eljött, elvállalta
ezt a nehéz 5 évet és tudja, csak jobb lehet. Egy nagy tapsot neki kérek szépen. Szeretném
kiemelni Szőrös Vilmost a bár MCF-es és roma, és odaáll mellettünk társadalmi munkába és
tartalmas munkát felvállalja és minden településen ez érdeke a cigányságnak. Valóban vannak
olyan problémák, amit meg kell oldanunk és egy jogi ember, aki több mint 10 éve csinálja ki
lett tüntetve minisztertől egy alap fokozattal, nekünk erre az emberre szükségünk van. Egy
nagy tapsot kérek neki. Említeni szeretnék, hogy itten nálunk a LUNGO DROM most adta
meg először azt a lehetőséget, hogy nyújtotta a jobb kezét mindenkinek, mert az elnök úr azt
mondta ő nem csak a LUNGO DROM elnöke, az egész megyének a cigánysági elnöke és
vegye tudomásul mindenki, hogy ez egy nagycsalád, mindenkit szeretettel várunk, aki beáll a
sorba, az kaphat lehetőséget. Aki mellénk áll, az Isten mellé áll, emberek mellé áll, azt
támogassuk. Mi összefogunk, még egyszer mondom az elnök úr mindenki elnök Jónás Gábor
úr általános elnök részéről azt a munkát, amit megtett a kormánnyal, mi roma 25 év alatt most
fogjuk tapasztalni a gyümölcsét. Köszöntem szépen.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Köszönjük szépen. Ez a lelkesítés tetszett és időszerű is volt, mert kicsit úgy el voltunk
tunyulva.
Bangó Béla Tamás:
Mivel személyes érintettségem volt úgy illene, hogy szeretnék megválaszolni a Jónás Gábor
úrnak. Nem rosszból.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Meg van engedve, tessék, parancsoljon, válaszoljon Jónás Gábor úr mondataira.
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Bangó Béla Tamás:
Én azt mondom, hogy úgy kezdtem, hogy konstruktív együttműködést ajánlottam fel nem
ellenségeskedés miatt jöttem ide és nem kritizáltam a FIDESZ-nek a cigányokhoz való
politikai pozitív hatását.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Tamás nem is engedjük.
Bangó Béla Tamás:
A következő nem te mondod meg, ezt majd megmondja a nép, mert a nép már az utcán van.
Egyezzünk meg. A következő, az elmúlt 8 évben azzal kezdtünk, hogy szociális szövetkezetet
indítunk be a LUNGO DROM-on keresztül a romáknak. Itt megkérdezem a jelenlévőket
történt ilyen?
Igen.
Bangó Tamás:
Hol? Hol van meg? Nem te rólad beszélek, neked nem volt akkor még mandátumod te még új
vagy a politikában ezelőtt 8 évvel. Arról volt szó, hogy a települési önkormányzatok, akik
mandátumhoz jutnak mind a 4 képviselő fizetéses főállásba fogjuk alkalmazni. Így volt?
Igen
Bangó Béla:
Megkaptátok?
Igen.
Bangó Béla.
Erről ennyit. Én nagyon örülnék Jónás Gábor, elnök úr, hogyha nem engem kritizálnál.
Szeretném, hogyha azokat a szavakot, amiket te most elmondtál a FIDESZ mellett a FIDESZ
állná, hogy most jött el a kánaán a cigányoknak én annak örülnék, hogyha ez így lenne. Én
nem azért jöttem, hogy kritizáljál, hanem hogy dolgozzak együtt én szerettem volna veletek
együtt dolgozni, de amiért nem engeded meg én holnapi napon írásba beadom a
lemondásomat, mert nem vagyok hajlandó a mocskolódásra.
Jónás Gábor (1961):
Milyen mocskolódás? Tomi nem téged bántottalak meg.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Én nagyon sajnálom, a személyességi dolgokat hagyjuk, most közmeghallgatás van, ezt majd
a közmeghallgatás után kell megbeszélnetek, én úgy gondolom, hogy az itt jelenlévő
vendégek nem kíváncsiak. Elnézést kérek.
Bangó Béla Tamás:
Hazugságból éltetek 4 évig, most is azt akarjátok?
Jónás Gábor (1961):
Te is LUNGO DROM-os voltál.
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Bangó Béla Tamás:
Ezért nem vagyok most az. Az lenne a tisztességes, ha kifizetnétek ezeknek az embereknek az
útiköltséget.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Ez egy közmeghallgatás, ha nem egyezik a véleményünk, van ilyen is. Nálunk van, ugyanúgy
van nektek is a faluba ellenzék, nektek is ugyanúgy meg kell védeni a mundér becsületét.
Mink is ezt tesszük. Igen, én FIDESZ párti vagyok, kijelentem nektek az is fogok maradni.
Köszönöm szépen, de megkérem a képviselőket még egyszer, hogy lehetőleg ne
személyeskedjünk, mert ez minket nem tol előre. Olyan dolgokról beszéljünk, ami előre
mozdít. Megkérném akkor Danyi Attila képviselő társamat egybe az alelnököt, hogy mondja
el beszédét.
Danyi Attila:
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt településeknek az önkormányzatok elnökei vannak
itt, ezek az emberek is a saját településükön tulajdonképpen felelősséget vállaltak
tulajdonképpen. Ez egy feladatkör nekik is, hogy ezt a feladatot ellássák és a romasággal, az
önkormányzattal és a hivatalos szervekkel helyi szinten kapcsolatot tudjanak teremteni ezt ki
kell tudni érdemelni, sakkozni magának. A kisebbségi önkormányzat irányító szerv legyen a
romaság részéről, ne csak az elnök, de az irányító is legyen. Nagyon fontos, hogy a helyi
önkormányzattal nagyon jó kapcsolatot kell ápolni és majdnem azt , hogy minden áron, amibe
gond, probléma akad, akkor van itt a megyei önkormányzat, hogy megoldjuk.
Közmunkaprogramot is a legtöbbet a kormány leadja a helyi önkormányzatoknak, ha a helyi
önkormányzattal jó a kapcsolat, akkor segíteni fognak a kisebbségen. Ha erre nincs
lehetősége, akkor mi ebbe nem biztos, hogy tudunk segíteni, de ígéretet teszünk arra, ha mód
és lehetőség van rá akkor tudunk lépni. Ez nagyon lényeges, hogy mi a megye középpontba
helyezkedünk el mi a kisebbségi önkormányzat fele is. Nekünk sem sokkal nagyobb a
hatáskörünk, mint a kisebbségi önkormányzatoknak. Ugyanazokkal a jogkörökkel, a
költségvetésünk is 400 ezer Ft meg a feladatalapú is ugyanaz van, ha megnyerjük nekünk is.
Az a lényeg, hogy az országoson és a kormányon keresztül és a FIDESZ-en keresztül mit
tudunk lehozni és a kisebbségi önkormányzat milyen problémákkal jön felénk. Mi csak azt
tudjuk tolmácsolni tovább, amivel felénk jönnek, és ha gondok érkeznek azt mi akár kimenni
és leülni a kisebbségi önkormányzathoz és megbeszélni a polgármester, jegyzővel, ha
törvényességi vagy valami dolog van. Mi ezekbe tudunk nem minden áron csak a pénz, csak a
pénz a lehetőségekbe tudunk segíteni. Én ezt tudom a magam és az önkormányzat részéről
felajánlani. Mi akkor tudunk előrejutni, ha minden kisebbségi vezetőre a helyi romák fel
tudnak nézni, ami előre lépés lenne. A helyi polgármesteri hivatallal nagyon jó
kapcsolatrendszert kell ápolni és meg is kell őrizni.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Köszönöm szépen elnökhelyettes úrnak a hozzászólását én is nagyjából összefoglaltam, hogy
milyen fontos az, hogy milyen viszonyba vagyunk az önkormányzattal. Gyakorlatilag, hogy
rugalmasabban működjön, még egyszer elmondom nekünk is kell tenni egy lépést kötelezően.
Itt meg kell dicsérnem a referens munkát végző asszonyokat, hogy olyan munkát végeznek,
hogyha esetleg nem figyelek oda, akkor engemet valamilyen oknál fogva mindig
helyreraknak. Felhívnak és helyreraknak, hogy valami van. Biztos azért kapom én ezt, mert
én is úgy állok hozzá. Most gondoljátok el, ha nem úgy állnák hozzá, akkor tudod, mit
mondanának? Két személy itt is van, pont aktuális is. Minek hívjam föl, ha úgysem úgy lesz,
ahogy van. Ők is azt nézik, hogy nekem érdekem legyen, ez is egy jó kapcsolat. A jó
kapcsolatnak mindig az a lényege, hogy tudjunk egymásnak segíteni. Megkönnyítsük egymás
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munkáját. A legfontosabb része a feladatalapúnak a létrehozása. Keresek majd egy olyan
stábot, lehet hogy Balassagyarmaton, lehet, hogy Ecsegen kell összejönnünk. Vannak
lehetőségek több helyen is, ahol fórum jelenlétében tudjuk tájékoztatni a kisebbségi
önkormányzat vezetőit. Nagyon fontos a kapcsolattartás a jó üzlethez is kapcsolattartás kell.
Tudom, hogy most csak 20-an vagyunk, de nagyon remélem, hogy elmegy a hír és a
következő hónapban ötször ennyien leszünk. Annak örülnék a legjobban, mert úgy tudnánk
működni. Addig a megfelelő szakmai külső stábok is segítségünkre lesznek. Szőrös Vilmos
már jelezte és nem mondta el, hogy MCF-es ténykedik Ipolyvecén élő lakos. Ő a Biztosabb
Jövőért Egyesületben van és mi az előző 4 éves ciklusba is egy együttműködési megállapodás
keretén tudtunk segíteni. Napirendi ponton, még egyszer mondom, bizonyíték is, amiről én
beszélek, mert MCF-esek és ha kell, ha egy olyan alkalomra kell, hogy virrasztás, valami
olyan rendezvényt akarunk megcsinálni, akkor nyugodtan forduljatok hozzá, segítenek,
támogatnak és abban is a Szőrös Vilmos egy tisztséget képvisel. Nagyon fontos, minden olyan
dolgainkat, ugye most is lesz egy együttműködési megállapodásunk újonnan, de azért
megfelelő háttér a Szőrös Vilmos részéről is rendelkezésre áll. Erről egyébként elfelejtett
beszélni, de ezt én most pótoltam ezt is. Gyakorlatig elérkeztünk abba a fázisába, hogy
mindenki tudja, hogy a szociális szövetkezet milyen jó lenne már, ha elindulna. Gáborral több
éven keresztül testvéri, rokoni, mondjátok, ahogy akarjátok. Mivel két Jónás Gábor van,
nagyon szoros kapcsolatban vagyunk. Itt mondom előttetek, napirendi ponton hívom őt,
változás, változás mikor lesz, mikor lesz ügye, érdekem és azért, mert nektek tettünk egy
ígéretet, hogy a legrövidebb időn belül nagyon megkérem felelősségteljesen Jónás Gábor
Országos Önkormányzat képviselőjét alelnök, általános alelnökét. Tegyen meg mindent, a
megyénkre nagy szükség van a munkára, azoknak az embereknek adjon lehetőségek, akik
mellettünk társadalmi munkában kitartott mind idáig. Nagyon szeretném, ha erre különösen
odafigyeljen, a munkákat elősegítse, ha kérünk, ne fordítson hátat. Nagyon jó hírem van
eddig, soha nem fordított hátat. Bizonyos korlátok között, mivel Országos Roma
Önkormányzatnál is elnökváltás lett és akkor tudjátok, ahol egy új elnök alakul ott mindig a
változások kora fennáll. Tehát más személyiséget kapott az ORÖ, természetesen megfelelő
apparáttal ott van. Farkas Flóriánról sem szabad elfeledkezni róla, mert szinte a jobb keze
egész országnak, kisebbségi önkormányzatok részére ő mindig ott van, ott is volt. Gábort
próbáljuk olyan lehetőségeket hozzon nekünk ide a megyére, ami itt vezetők itt vagyunk, úgy,
ahogy én is, bármelyikünk. Azokat a településeket, akik kitartottak becsületesen, kulturáltan
mellettünk segítsük, őket Gábor nagyon fontos szereped van ebben . Én is szerettem volna ott
melletted lenni az Országos Roma Önkormányzatnál, hogy még jobban le tudjuk hozni,
gyakorlatilag kettő ember , de erre még nem volt lehetőség. Lehet, hogy lesz arról szó, hogy a
régiónak én leszek a roma referense. Az azt jelenti, hogy Nógrád, Heves, Borsod északi
részéről és ez egy komoly titulus. Aminek örülnék, hogyha eljönne már az ideje, hiszen, azért
3 megyének lenni a roma referense az egy nagyon jó dolog és a Kormányhivatalon keresztül
kapnám a megbízatást. Nem tudom jól-e mondom Gábor? Ami komoly apparáttal is
rendelkezik: titkárnőkkel, stb. amivel én is tudok idecsenni nógrádiak részére lehetőséget.
Értitek, hogy hogy akarom mondani. Mivel feszültség van még egyszer megkérem Jónás
Gábort, hogy minket azokat a fő, pontos embereket akik mellettünk voltak megfelelőképpen
kilegyenek értesítve, a lehetőségekről pedig tájékoztassál bennünket. Most eljött az az idő,
hogy nektek gondolom, hogy van kérdeznivalótok, most nem tudom, hogy melyik
képviselőtől szeretnétek, lehet, hogy Bangó Tomitól szeretnétek, de ő már tudjátok, hogy
nincs. Aki az elhangzottakhoz hozzá szeretne szólni azt még egyszer, mondom, mutatkozzon
be illetve település, hogy honnan érkezett, hogy ezt jegyzőkönyvbe tudjuk hitelesen
jegyzetelni. Ez nagyon fontos, hogy ez így menjen és lehetőleg mivel 16:30 van. Én azt nem
mondom, hogy nem lehetünk még, hogy ki vagyunk innen rekesztve, máris, aki úgy gondolja
mostantól lehetőséget kaptok. Kérdezzetek bátran!
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Bikkes Árpád:
Jó napot kívánok mindekinek! Bikkes Árpád vagyok Tereskéről érkeztem, a kisebbség elnöke
vagyok, régi motoros vagyok a szakmába. Több ciklust végigvittem már. Voltam már MCF-es
is, voltam LUNGO DROM-os, de csalódtam és visszakerültem a LUNGO DROM-hoz és
bízom, hogy most nagyon jó helyen vagyok, úgy érzem egyelőre. Jónás Gábor Országos
Nemzetiségi Önkormányzat alelnökéhez szeretnék egy kéréssel fordulni. Vannak alakuló
önkormányzatok, akik engem megkerestek, hogy SZMSZ-t nem tudnak készíteni, akkor a
jegyzőkkel problémák vannak. Kellene az Országos Roma Önkormányzatnak olyan papírt
leküldeni minden önkormányzatnak, hogy egy SZMSZ-t hogy kell elkészíteni. Olyan kellene,
az alakuló önkormányzatoknak adni segítséget ebbe a dologba, mert egyszerűen nem tudják.
Vannak olyan dolgok, hogy nem kapnak irodát, meg olyat kaptak, hogy 2 órára mehet be egy
héten, hogy ebbe kéne adni segítséget az Országos Roma Önkormányzatnak, mert LUNGO
DROM-os falukról van szó, hogy kéne adni segítséget ebben a dologban. Másik kérésem a
megyei elnökúrhoz is. Kéne beszélni a főjegyző úrral és adni egy olyan állásfoglalást, hogy
mi a jogai a kisebbségi nemzetiségi önkormányzatnak, mert sajnos a falukon lévő jegyzők
nem akarják tudomásul venni, hogy mi az, de ha főjegyző úr leírja az állásfoglalását és
odateszi az ő asztalára a mi helyi jegyzőnknek el kell, hogy fogadja. Kaptunk egy
állásfoglalást 8 éve, nem tudom Szőrös Vili emlékszik-e rá, és azon rajta volt kivettük ugye a
táskámból és bárhová mentünk, mert mi jártunk több településen is jártunk kint, ahol ilyen
problémák voltak. Én mentem a Vilivel vagy külön-külön is mentünk és mi tartottunk a
jegyzőkkel mindenhol és nem akarták elfogadni és elővettük a táskánkból az állásfoglalását a
főjegyző úrnak és mindenki el kellett, hogy fogadja.
Jónás Gábor (1961):
Tündikét kellene erről megkérdezni.
Bikkes Árpád:
Van ilyen állásfoglalás, mert már írt nekünk egyszer. Azt kiküldték, minden
önkormányzatnak ki lett küldve.
dr. László Tünde:
Jogszabály rögzíti, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak a képviselőnek.
Jónás Gábor (1961):
Rajta van az interneten.
Bikkes Árpád:
Igen, de nem akarja elfogadni, mert azt mondja, hogy ilyen jogszabály alapján ő….
Jónás Gábor (1969) elnök:
Szakmai tanácsadó fiatalember ezek is itt lesznek az apparátba, majd segítik a munkákat.
Bikkes Árpád:
Köszönöm szépen.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Természetesen válaszolunk rá, hát nyilvánvalóan a jogi részek ezek mindig kicsit macerás
dolgok. Természetesen állásfoglalást fogok egyeztetni más üggyel kapcsolatban is a főjegyző
úrral eddig mindig segített több, mint valószínű, hogy most is fog, mert mindig
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együttműködik velünk meg fogom tőle kérdezni. Az ORÖ és a megyei roma és a nemzetiségi
önkormányzatok munkáját elősegítő csoport is készülődik ez Gábor mesélte, mert tudom
voltam egy ilyen országos roma önkormányzat közgyűlésén. Ezen a gyűlésen elhangzottak,
hogy megyére ki lesznek adva pl. Viater Géze ezek azokért a jogi dolgokért a felelősek, hogy
minden hónapban találkozunk, akkor a következő alkalommal mondjuk ő lesz itt lesz itt ő is.
Most is jött volna maga Hegedűs, az újonnan választott országos roma önkormányzat elnöke,
de parlamenti ügye van bizottsági részből és nem tudott eljönni. Ha előbb csináltuk volna egy
héttel, akkor itt lett volna, de itt lesz jövőre.
Jónás Gábor (1961):
Tulajdonképpen, ha feláll a megyei iroda arról van szó, hogy itt a megyei irodáknak fel kell
állni egy megyei roma önkormányzat irodájának. Van itt a megyeházán, de ez egy nagyon
picike az ORÖ minden megyébe fel fog állítani irodát. Egy-két héten belül fel fog állni. Ott
lesznek jogászok, apparátus, akiket nap, mint nap kereshettek. A tulajdonképpen, amit Árpi
elmondott az Árpi, mert nagyon jó dolgot mondott el ez a megyei roma önkormányzatnak a
dolga és nem az országosnak. Azért egy SZMSZ-nek a kiküldése, vagy SZMSZ-nek az
eljuttatása vagy a főjegyzővel való együttműködés. Nagyon jó a kapcsolatunk nekünk, itt
semmi bajunk nincs, biztos a főjegyző úr, vagy a Tündi itt ül a referensünk már láttam, hogy
írta, fogják eztet orvosolni. Azt, hogy a jegyzőkkel most durva leszek elnézést azoktól, nem
akarok senkit megsérteni. Tudok arról, hogy a megyén belül is vannak olyan jegyzők, akik
nagyon aranyosak, kedvesek, polgármesterek nagyon jól dolgoznak a roma önkormányzattal,
de van olyan jegyző is aki véresszájú és nem akar. Most ezt nem tudunk vele mit csinálni.
Feljelentjük hányszor, ugyanolyan fog lenni. Itt az Ecsegen a Rezső barátom ugye vezetőnk,
pásztorunk ő nagyon jó kapcsolatba vannak ott Ecsegen, mikor én elmentem oda úgy a
jegyző, mint a polgármester úr nagy tiszteletben tartják őköt, jól dolgoznak tényleg felhőtlen a
kapcsolat oda-vissza alapon. Tereskén, ha van egy ilyen Árpi, vagy bárhol ott a környékben a
Kormányhivatalnál feljelentsük őköt nem tudjuk, mit csinálni ott tudunk a Kormányhivatalnál
jelenteni eztet. Tündike ott tudjuk?
dr. László Tünde:
Törvényességi felügyeletnél lehet jelzéssel élni.
Jónás Gábor (1961):
Törvényességi főosztálynál fel kell jelenteni, hogy írja alá a megyei roma önkormányzatnál
egy levelet írjatok és fel fogjuk jelenteni, ha kell a legfelsőbb bíróságig is elmegyünk, hogy
tegye oda magát. Ne ellenségnek vegyen minket. Miért jó az neki, hogyha össze van veszve,
mondjuk egy kis, ki ez, mit tud ártani egy kisebbségi önkormányzat? Neki nem az a jó, ha
annak a jegyzőnek, hogy minél előbb haladtok, több pénzt tudtok pályázni, hogy
működőképesek vagytok? Nem tudom ezt elképzelni, hogy ilyen is van. Nem tudom
elképzelni, hogy ilyen is létezhet. Azon kéne lenni pl. Árpi, ha most valaki egy település
önkormányzata bead pályázatot és a kisebbségi önkormányzat nem írja alá. Higyjétek el, hogy
nem biztos, hogy nyert az a pályázat. Nem kell aláírni, nem kell segíteni őköt sem.
Forduljatok sajtóhoz, hogy mit művel az a jegyző vagy polgármester. Kaptam híreket
Borsosberényből is, hogy hetente 2 órát mehet be egy kisebbségi vezető és a többi napon nem
engedi be a hivatal részére. Azt mondta a jegyző, hogy nem mehet be. Én mondtam neki,
hogy írassa le, hogy írják le, csak ezt lehet. Beszédre nem lehet adni, le fogják tagadni a
szemünkbe hazudott már a jegyző, mi panaszkodtunk a főjegyző úrnak, vizsgálatot csinált és
odamentünk és a jegyző a szemünkbe hazudott, persze mi volt a , mi hazudtunk nem a jegyző.
Robi vagy Árpika azt javasoljátok mindenkinek, hogy írják le a jegyző és a polgármester,
hogy ezt lehet vagy azt nem lehet.
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Jónás Gábor (1969) elnök:
Köszönöm szépen. Bikkes úr, ha ilyen lehetőséget kér tőlünk, akkor, ahogy a Gábor elmondta
köszönöm szépen a hozzászólást. Mielőtt továbblépnénk, a következő hozzászólóhoz
megkérném Klajbán Robit, mert ő is hozzá szeretne szólni a felvetettekhez, amit Bikkes
Árpád úr feltett. Megkérném Klajbán Róbert urat válaszoljon rá.
Klajbán Róbert:
Köszönöm a szót elnök úr. A következőt szeretném elmondani az SZMSZ-ről: Annak idején,
mikor először megalakult a kisebbségi önkormányzat, akkor úgy hívták őket 1995-ben.
Kiadtak egy törvényt, ami a kisebbségről szól, most ezt a kisokost, ha előveszi az ember ebből
a SZMSZ-tot nyugodtan elő lehet állítani. 1995-ben mikor először megcsináltam az SZMSZ-t
településünkön, azóta volt 3 váltás 4 váltás és azóta is ugyanezzel az SZMSZ-el működi
tovább. A SZMSZ nem egy nagydolog, de a jegyzőnek kötelessége, hogy ebben segítsen és
amennyiben a kisebbségi önkormányzat, a településen most új alakult meg ugye nincsenek
tisztába ezekkel a dolgokkal. Bemegy hozzá, leülnek, megtárgyalják és előkészítik együtt és
belefoglalják azokat a dolgokat is, amiket a törvényesség enged, amit ők is szeretnének még
ezen belül ugye belefoglalni az SZMSZ-ba. Annyit szeretnék mondani, de egyébként, amég
van valami olyan működési probléma, ami mindenkinél adódik nyugodtan meg lehet
kérdezni, megpróbálunk rá válaszolni meg olyan megoldást keresni rá, amiben tudunk
segíteni.
Jónás Gábor (1969) elnök:
dr. László Tünde jelezte, hogy egy pár mondatba ő is hozzászólna.
dr. László Tünde:
Jó napot kívánok! dr. László Tünde vagyok a Nógrád Megyei Önkormányzat nemzetiségi
referense. A Klajbán úr megjegyzését szeretném annyiban kiegészíteni, hogy az SZMSZ-t
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján kell elkészíteni. Köszönöm.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Köszönjük szépen, akkor így már teljes a kép. Megkérném a következő hozzászólót.
Rácz Gézáné, Ságújfalu:
Kérdezni szeretném, hogy ugye, mint elnök, elnökhelyettes ilyen főállást majd kap és arra
szeretnék választ kapni, hogy mikor?
Jónás Gábor (1969) elnök:
Igen, emlékszem rá Gábor, gyakorlatilag ez a Művelődési Központba volt egy fórum jellegű,
hogy aki képviselőjelöltek, azok a szociális szövetkezeten keresztül munkát fognak kapni.
Mennyire áll még ennek a lehetősége, mennyire nem áll? Nagyon fontos, hogy egyenesbe
tegyük azokat a dolgokat, ami görbe vagy egyenes, vagy ami egyenes , hogy az így legyen
megkérnélek, akkor, hogy erre válaszoljon.
Jónás Gábor (1961):
Tőlem kérdezted Rózsika?
Rácz Gézáné:
Nekem mindegy, csak valaki válaszoljon.
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Jónás Gábor (1961):
A beszámolóba beszéltem az elején arról, hogy megalakult a tavalyi évben 709 fővel a
foglalkoztatási szövetkezet, amit a kormány hozott létre. Ez a foglalkoztatási szövetkezetben
fognak helyet kapni azok a képviselők, akik mandátumot szereztek, vagyis rosszul mondom,
akik jelöltek voltak. Minden jelöltnek, ugyanis most az első körben Nógrád megye 600, de
800 főt kaptam, de országosan 6000 fő van felvételre a napokban fognak történi ezek. Erre a
pénzt mi megkaptuk, amit az Orbán Viktor miniszterelnök úr és Farkas Flórián aláírt
keretmegállapodásból van ez a mostani munkalehetőség, ami most fog indulni. Nem a mi
hibánkból nem vettünk fel titeket még, nem az én hibámból nem a Farkas Flóriánnak a
hibájából, hanem ilyen jogi problémák vannak és annyit elmondanák nektek, hogy bár ezt
nem mondhatom. A mai napon volt ilyen jogászoknak a jogászok ültek le összerakni azokat a
szerződésformákat, amik napokon belül kijönnek, ami által majd fel tudunk titeket venni.
Erről szól a , ennyit tudok mondani, mást nem mondok.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Annyit kiegészítőnek, hogy a Viater Géza sem tudott megjelenni, aki ehhez azért hozzászólt
egy pár alkalommal, mert pont ezen a konferencián van. Annyi jó hírt, azért tudok mondani,
hogy ennek decemberbe teljesen ezek a felvételeknek el kell kezdődenie, mert hogyha nem
kezdődik el, akkor nagy a baj. Akkor el sem fog kezdődeni decemberbe van a határidő, tehát
már nem tudjuk nektek azt mondani, hogy majd jövő héten, vagy azután még egyszer
mondom, az igazságra fogom alapozni a következő 5 évet már december januárban nem
mondhatom, hogy január 1-től, mert törvény mondja. Megalakult és a szövetkezet nem
működő képes decemberig van az utolsó határidő. Januárba, ha mondom, akkor annyi.
Vannak felelősek is ezért belemehetünk ebbe a dologba is. Vannak olyanok, akik abszolút
felelősek a szövetkezetért, nem igazán megfelelő módon szakmai szempontból dolgoztak,
ezért hogy létrejöjjön nehogy azt higgyétek, hogy ez csak itt nálunk téma. Mindenhol téma.
Nagyon fontos, el fog indulni ennek a szövetkezetnek a működése, de ez a hónap van rá és
utána már nincs. Elmondtam én is Gábor is, esetleg valami más kérdés? Tessék Patvarcról.
Berkes Andor, Patvarc:
A Gáborhoz volna egy kérdésem, hogy ez a szövetkezet, ez ugye letesszük a 10 napos
tanfolyamot igaz, és utána a 4 hónap mikor fog indulni?
Jónás Gábor (1961):
Tulajdonképpen ezt MNH-nál vannak az anyagok. AZORÖ azoknak az embereknek a
névsorát, akit regisztráltunk a 10 naposra ezt átküldtük 2 héttel ezelőtt az MNH-höz. Napokba
hívtuk őköt, hogy állunk. Azokat az embereket, akiket mi leadtuk nevét és minden adatát most
ezt ellenőrzik, hogy igazak-e ezek az emberek. Ott tart, hogy ellenőrzik és szerintem az is 1-2
héten belül visszakapjuk az anyagot és építjük. Tulajdonképpen december 1-el kellene
indítanunk a téli közfoglalkoztatást az ORÖ 40 000 fővel, amennyit kiírt a kormány nekünk.
Gyakorlatilag, hogy papíron hogy mikor fog ez elindulni, az kérdéses.
Berkes Andor, Patvarc:
Köszönöm szépen.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Megkéri az itt jelenlévőket, hogy szedjék össze a gondolatukat, inkább most, mint holnap se.
Tessék.
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Radics Szilveszterné:
Radics Szilveszterné vagyok a zabari önkormányzat elnökhelyettese és abban szeretnék
tanácsot kérni, hogy mink most egy újonnan alakultunk és nekünk teljes egészében nincsen
pénzünk.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Milyen színekben jutottak be?
Radics Szilveszterné:
Nógrád megye, Zabar, ja LUNGO DROM színekbe vagyunk. Azért szeretnék most, ha
nekünk így mindig, minden ülésre eljövünk az önkormányzat biztosíja nekünk a kocsit, de
ugye mire megkapjuk majd ezt a kis pénzt, erre vissza kell téríteni, akkor majd, hogyan vagy
mint lesz, ezt szeretném megkérdezni.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Az előző kisebbségi önkormányzat?
Radics Szilveszterné:
Nem hagyott semmit, mert 2-3 évvel ezelőtt szüntette meg a jegyző, mert visszaélés történt a
pénzdolgokban.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Hordozzuk magunk után, ha van az előző ciklusból tartozás, kötelező a törvény kimondja,
hogy azokat az összegeket amiket előző ciklusba más önkormányzat vezetői hátrahagytak,
annak a terhét a jelenleginek is kell viselnie. Hasonlóan voltam én is amikor én kisebbségi
önkormányzat vezetője lettem 2 cikluson keresztül én is 2 millió Ft hiánnyal kellett, hogy
átvegyem, de volt jogi lehetőségünk és részletfizetéssel ezt tudtuk megoldani, de attól függ,
hogy milyen jellegű a tartozás, tehát ezeknek a belső részét én nem látom. Én úgy gondolom,
hogy erre Rácz Attila és Klajbán Róbert megfelelően. Megfogom kérni Klajbán Róbert, hogy
személyesen járjon el ebben, ez ügyben és , ha valamiben elakadna, értesítsen. Természetesen
segítünk.
Radics Szilveszterné:
Köszönöm szépen.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Valami frappáns még? Ami esedékes?
Csonka Melinda:
Sziasztok, a Karancssági Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagyok. Szeretnék egy dolgot
javasolni és majd kérdezni. Vili hozzád szeretném intézni az első kérést, inkább kérdésnek
mondjuk, de javaslat is legyen inkább. Nem tudom nálatok mennyire él ez a probléma, de elég
komoly dolog problémákkal küzdenek itt a fiatalok sokan. Nem tudnánk-e abba gondolkodni,
hogy településeken vagy a megyei szinten megszervezni egy olyan prevenciós programot, ami
végigjárná a településeket drog-és bűnmegelőzés címen. Ezzel hátha tudnánk segíteni a
fiataloknak összehozni egy fórumot. Eljönni Karancsságra, Szalmatercsre és különböző
helyekre, mert a falvakba elég nagy gondot okoz ez a dolog. Javasolnám elnök úrnak és
Vilinek is, hogy kidolgozni egy olyan prevenciós programot, amivel segíteni tudnánk ezen a
dolgon.
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Jónás Gábor (1969) elnök:
A NMRNÖ a Nógrád Megyei Rendőr Főkapitánysággal minden ciklusban van egy
együttműködési megállapodásunk. Ennek különböző részére kitér a bűnmegelőzési része, ahol
egy megadott programmal az iskolákat járják. Egyben, abban természetesen fogunk segíteni,
hogy annak az illetékesnek oda fogjuk adni a te telefonszámod, hiszen már be is kérték, és
amikor a ti iskolátokba van ez a drogellenes dolog, én egyen részt vettem, akkor még Oláh
Gergő is énekelt nekünk, ez Balassagyarmaton volt. Én már láttam, van egy tervezet
együttműködési megállapodási tervezet a Nógrád Megyei Rendőr Főkapitánysággal. Ezt a
tervezetet én elolvastam és kértem, akkor nem beszéltünk össze, hogy kiemelten kéne kezelni
és minden iskolába elmenni. Szőrös Vilmos ad majd tájékoztatást, csak tájékoztatni
szerettelek volna.
Csonka Melinda:
Ez nagyon szép, jó dolog, de hogy mondjam. Én egy ilyen személyesebb, közelibb dologra
gondoltam Vili. Olyasmire gondolok én, hogy csoportos foglalkozás keretén belül azokat a
fiatalokat, aki 16-17 évesen otthagyják a szakközépiskolát, mert éppen valamiért és
belemenekülnek abba, hogy drogot fogyasszanak meg füveznek, hogy ezeket a gyerekeket
megmenteni. Meg kell őket menteni, mert különben hol a jövő. Ahhoz kevés a kapitánysággal
való együttműködés inkább ilyen drogterápiákat összehozni. Minél közelebbi kapcsolatot
kialakítani ezekkel a gyerekekkel. Felspanolni őket, célt adni nekik stb. Vili ezzel
kapcsolatban tudsz valamit mondani?
Szőrös Vilmos:
Jelen pillanatban annyit tudok mondani, hogy beszélgettünk az elnök úrral és az országos
képviselő úrral. Jelen álláspont szerint kidolgozás alatt van annak a dolognak a hivatalos
jellege, amiből kifolyólag civil szervezetek a Biztosabb Jövőért Közhasznú Egyesület, ami
szerintem a megyében az egyik legerősebb, legszebb. Ő vele, a megyei önkormányzattal és
ezekkel ezen felül veletek is szeretnék majd aláíratni együttműködési megállapodásokat és
több olyan szervezettel Nógrád megyében, ami kapcsolatos ezzel. Nagyon jó gondolataid
vannak a közeljövőben ennek a szakmai részét szeretném elvinni ehhez az kell, hogy
különböző iskolákkal vagy településekkel együttműködési megállapodásokat fogunk kötni,
amibe benne van az, amit te elmondtál és azon felül még a megyei polgárőrség is fogja
támogatni a kezdeményezésünket, mert a Miklós bácsi mindenre nyitott az irányunkban, de
ehhez még hozzá kell járulni a település vezetőségeinek is. Van olyan település ahol meg
tudjuk csinálni, van olyan ahol nem biztos. Nekem egy akciótervem van. Bemegyünk az
osztályfőnöki és hasonló órákra a rendőrséggel és a különböző tervekkel karba öltve. Az
lenne a legjobb, ha megyén belül minden egyes iskolába egy cigány származású valamit elért
ember is részt venne ebbe az akcióba, mert ez csak akkor lesz eredményes.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Én úgy gondolom, hogy ez működni kell, mert ezt külön kértük és nagyon oda fogunk
figyelni, mert ez a legborzasztóbb e megyénkre nézve. Melinda több kérdés volt.
Csonka Melinda:
Igen, most hozzád szeretnék beszélni egy picit. A Roma Nappal kapcsolatosan nagyon jó
ötletnek tartom azt, hogy megyei szinten csináljunk ilyen dolgokat, de javasolnék hozzá még
valamit, ha megengeded. Tudni illik, nekem vesszőparipám az, hogy a roma kultúrát
(hagyomány, zene, tánc), javaslatom a cigány irodalom, mert nem tudom, mennyire ismeritek,
de szerintem a cigányságnak gyönyörű irodalmi és költészete van, amit elhanyagolunk. Én
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valamikor versmondó voltam és irodalomhülye vagyok, de én azt gondolom, hogy a
hagyományőrzés mellé be kéne tenni az irodalmat, hogy a roma ember tudja azt, hogy ki volt
Lakatos Menyhért, Szepesi József, Balázs János..Ezeket az embereket meg kell ismertetni a
többi romával, mert ez a mi kultúránk része, tehát egy ilyen jellegű rendezvény is működhetne
és ne Roma Nap legyen , hanem évente egy kétnapos roma kulturális szemlét, vagy fesztivált
és mutatkozzon be az hogy irodalom, vers, mese, eredetmondát.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Ilyenkor nehéz az elnöknek a dolga legyek irodalmi, legyek jogi.
Csonka Melinda:
Ez csak egy javaslat elnök úr.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Igen, ez hálás én nagyon támogatom ezt Gábor említette az összefoglalónk előtt , hogy
készülünk egy roma múzeumot előállítani Nógrád megyében, hiszen ez egy nagyon régi
vágyunk és úgy gondolom, hogy most van megfelelő lehetőségünk arra, hogy ilyen
pályázatszerűen ezt tudjuk biztosítani,de a helység még nincs meg, de ha ez megtörténne,
akkor együtt 2 legyet is lecsaptunk, mert a múzeum is az irodalmi költészet része lehetne egy
kalap alatt.
Csonka Melinda:
Azt szeretném elérni, hogy igenis cél legyen, hogy a saját kultúránkat átadjuk a legkisebbtől a
legnagyobbik, kell, hogy ismerjék.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Nagyon tetszik ez a gondolat, ilyeneké feldobódok én is, mint te. Ez nekünk lehet történelmi
esemény is érdemes lehet ezzel foglalkozni Gábor.
Csonka Melinda:
Nem csak arról kell, hogy szóljon a politika, hogy a Bangó Tomi beszél itt össze-vissza,
hanem igen nekünk az a küldetésünk elsősorban, hogy a hagyományainkat, szokásainkat,
mesterségeinket átadjuk a jövő nemzedékének. Köszönöm. Gabi hozzád még egy gyors
kérdés. Szövetkezettel kapcsolatban folynak a képzések és azt szeretném tudni, hogy olyanok
bekerülhetnek-e a 10 napos képzésekbe még, akik a 10 naposat nem tették le, nem csinálták
meg.
Jónás Gábor (1961):
Be
Csonka Melinda:
Köszönöm szépen a szót akkor.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Nagyon szépen köszönöm, ez megért egy tapsot, mert ez egy nagyon jó ötlet megfelelőképpen
támogatni fogjuk. Tessék, parancsoljon.
Farkas Barnabásné:
A második ciklust viszem végig, mint elnök. Köszönöm szépen még a képviselőségbe is
benne maradtam, a nagyba beválasztottak. Nekem annyi kérdésem lenne, hogy már elég
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hosszú probléma, ha útiköltséget nem tudjuk elszámolni az útiköltséges tömbünket, mert
nincsen a saját tulajdonunkba gépkocsi. Ez a probléma nálunk.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Úgy gondolom, hogy ilyen megállapodást kell kötni egy kölcsönadási szerződést elfogadnak?
Ha úgy van a tulajdonomba, hogy kölcsönveszem XY-től.
Farkas Barnabásné:
Elnézést, már 4 évvel ezelőtt volt egy ilyen megállapodásunk egy emberkével, aki elhordott
bennünket, de ezt a jegyzőnő azt mondta, hogy nem lehet újra megcsinálni. Ezt nem tudjuk
megcsinálni.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Pénzügyesnek kell ezt. Szakmai és jogi része megmondom, az én személyem ehhez kevés
ehhez abszolút segítséget kell kérnem dr. László Tünde referenstől.
Galajda Lászlóné:
Galajda Lászlóné vagyok, a Pénzügyi és Gazdasági Főosztályról. Az SZJA törvény azt ismeri
el, hogy a saját vagy a házastárs tulajdonát képező gépkocsira lehet költséget elszámolni. Az
már kedvezmény, hogy nem kell hozzá alkalmazottnak lenni, hanem kifizetői minőségben a
nemzetiségi önkormányzat a képviselőnek fizethet költségtérítést, ha kiküldi, gondolom, erről
beszélünk. A törvény nem engedi meg a lehetőségét, csak saját vagy a házastárs tulajdonát
képező személygépkocsi költség elszámolására. Senkinek nincs gépkocsija a testületből?
Farkas Barnabásné:
Ez a probléma, hogy nincs. Esetleg úgy, hogy buszköltséget adnak, és azt elszámoljuk.
Galajda Lászlóné:
Ha törvény így mondja ki, akkor a kölcsönadási szerződések nem járható utak, legalábbis
jogszerűen nem.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Körjegyzőség van nálatok?
Farkas Barnabásné:
Állandó jegyző van, mind a 3 falunak.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Kérdezd már meg tőle, ha kölcsön autóval mentek és a te tulajdonodba kerül, hiszen te
kölcsönkéred és papír is készül róla, bérleti szerződés lehet 0 ft-al is, csak legyen róla
hivatalos papír. Úgy nem-e lehet? Ezt viszont a jogásztól kell megkérdezni, ha bérbe veszek
egy kocsit az az én tulajdonomba van, mert van róla papírom. Lehet,hogy nem így van, de a
jegyzőnél kellene megkérdezni.
Farkas Barnabásné:
Én ezt már megtettem, de mindig ezt a választ kaptam, amit az előbb elmondtam.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Arra megkérlek téged, hogy, hívjál fel engem, adok egy elérhetőséget és a jegyzőt én
felfogom hívni és ennek én utánajárok személyesen.
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Farkas Barnabásné:
A másik kérdés, mert 4 évvel ezelőtt volt irodánk. Most elvették tőlünk, de nem kérdeztek
meg bennünket olyan alapon, hogy a kistérség átvette az öregotthont és az öregotthon végébe
volt nekünk az iroda és meg sem kérdeztek bennünket, csak egyszerűen elvették meg
megtoldották a másik végébe, tehát az öregotthon működik az egészbe.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Ez egy érdekes dolog, mert tulajdonképpen az önkormányzatnak a megfelelő apparátust a
kisebbségi önkormányzatnak biztosítani kell. Irodát kell, helyette biztosítani kell. Viszont azt
ne felejtsük el, hogy az az önkormányzati tulajdon, az nem a kisebbségi önkormányzaté,
hanem az önkormányzati tulajdon, ha azt akarja, hogy azt másra használja fel, de viszont
neked biztosítani kell olyan helyet, legalább kettőt, amiből tudsz választani. Egyet, ami közös
megállapodással elfogadott.
Farkas Barnabásné:
Polgármester választás történt, ugye most más van a porondon és ez nem szívesen áll velem
szóba attól, hogy együtt dolgoztunk, hogy nekünk legyen egy iroda.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Megkérlek, megadom az elérhetőségem ezt akkor én fogok utánajárni személyesen. Jó?
Farkas Barnabásné:
Jó, köszönöm szépen.
Jónás Gábor:
Valakinek valami kérdése? Ha nincsen, akkor én nagyon szépen megköszönöm az itt
jelenlévőknek, hogy megtiszteltek bizalmukkal. Eljöttek, elmondták gondjaikat, bajukat,
remélem megfelelően tudtunk rá válaszolni a képviselőim nevébe nyugodalmas napot és
további kellemes napot kívánok és Isten áldjon titeket.

K.m.f.

…………………………….…….
Jónás Gábor (1969)
elnök

………………………………….
Kovács Kinga
jegyzőkönyv-vezető
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