Ikt.sz.: 33-86/2014.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2014.
december 9-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Jónás Gábor, a testület elnöke
Danyi Attila, a testület elnökhelyettese
Klajbán Róbert János a testület tagja
Rácz Attila, a testület tagja
Horváth Imre László, a testület tagja
Bangó Béla Tamás, a testület tagja (későbbi időpontban érkezett)
dr. Barta László, megyei főjegyző
dr. László Tünde, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal nemzetiségi
feladatokkal foglalkozó munkatársa
Galajda Lászlóné, a hivatal munkatársa
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.
Jónás Gábor elnök:
Köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi
Attilát. Kéri, aki egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta (Rácz Attila még nem szavazott).
(Bangó Béla Tamás megérkezett a testületi ülésre.)
Jónás Gábor:
Indítványozza, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. Kéri, aki
ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a napirendek megtárgyalását a testület 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Napirend:
1.

Megbízólevél átadása, eskütétel

2.

Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési terve
jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

3.

Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Jónás Gábor, elnök

4. Egyebek
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1.

Megbízólevél átadása, eskütétel

Jónás Gábor:
Felkéri dr. Barta László urat, a Területi Választási Iroda Vezetőjét, hogy Rácz Attila
képviselőtársam részére a megbízólevelet adja át.
dr. Barta László:
dr. Adamkó István, a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottság Elnöke nevében és
megbízásából átadja a megbízólevelet.
Jónás Gábor:
Megkéri a jelenlévőket, álljanak fel az eskütételhez.
Felkéri dr. László Tündét az eskü szövegének előmondására.
dr. László Tünde:
Kéri, hogy az „Én” elhangzása után a teljes nevét, az esküszöveg után pedig meggyőződése
szerint az „Isten engem úgy segélyjen” szöveget szíveskedjen mondani. (Eskütétel)
Jónás Gábor:
Gratulál Rácz Attila képviselőtársának. Munkájához sok sikert kíván. Rátér a napirendi
pontok megtárgyalására.

2.

Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési
terve jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

Jónás Gábor:
Megkérdezi Főjegyző urat, hogy kíván-e az előterjesztéshez kiegészítést tenni?
dr. Barta László:
Rövid szóbeli kiegészítést tesz.
Jónás Gábor:
Van-e valakinek észrevétel, hozzászólás?
Hozzászólás, észrevétel nem volt, így kéri, aki egyetért a javaslattal, szavazzon. Megállapítja,
hogy a testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi

47/2014. (XII. 9.) NMRNÖ

Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési terve
jóváhagyása
HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet
alapján – a határozat melléklete szerinti részletezettséggel – elfogadja a 2015. évi ellenőrzési
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tervet. Az önkormányzat felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési terv végrehajtása érdekében
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Barta László, főjegyző
Salgótarján, 2014. december 9.
Jónás Gábor
elnök

3.

Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Jónás Gábor, elnök

Jónás Gábor:
„Mint tudjátok több éven keresztül, több cikluson keresztül a Nógrád Megyei
Rendőrkapitányság és a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között mindig
működik egy együttműködési megállapodás, melynek azt tudom nektek mondani képviselő
társaim, hogy nagyon jól működik. Itt ezekben, amik le vannak írva az együttműködési
megállapodásban azok valóban megvalósításra kerültek. Folyamatosan kiegészítés. Tudjátok
voltak lámpaosztogatások, voltak különböző helyen fellépések, iskolában bűnmegelőzéssel
kapcsolatban. Tehát meg kell hagyni, hogy ez így olyan megállapodás, amire azt mondom,
hogy rá lehet építeni nagyon sok hátrányos helyzetű bűnmegelőzési programokkal, szociális
helyzetben lévő erdészetekkel felvettük a kapcsolatokat, hogy a falopásoknak a kiszűrése
kevesebb legyen a megyében szám statisztika szerint. Ezek csökkentek. Nagyon sok erdésszel
kapcsolatunk van, támogatnak bennünket és hát tudjátok, hogy így nem a rendőrségnek van
ügye, meg nekünk, hanem hozzájuthatnak azok a hátrányos helyzetű emberek is ehhez a
tüzelőhöz, amelyik éppen arra a hónapra, vagy arra két hónapra segítséget tud nekik nyújtani.
Én nagyon örülök ennek, és ha úgy gondoljátok, hogy van esetleg valami kiegészítésetek
ezzel a megállapodással kapcsolatban akkor kérem most tegyétek meg. Megkérem akkor Rácz
Attila képviselő társamat, hogy akkor nyilatkozzon.”
Rácz Attila:
„Köszönöm a szót elnök úr. Szeretnék javasolni a testület elé egy olyan dolgot ami szerintem
feltétlenül szükséges volna az elnök úr részére. Erre a megállapodásra azt mondom, hogy
nagyjából rendben lesz, de hiányosnak tartom azért, mert az elnök úr ezt aláírja, elnök úrnak
ugye el kell járni egyes ügyekben ahhoz, hogy ezt megtegye azért meg kell jegyeznem, fontos
volna hogy valamivel igazolja magát. Az, hogy legyen az bármilyen ……, bármilyen segítség
vagy bármilyen olyan dolog, ami a ……… célját szolgálná és a romaság érdekeit képviselné
itt mindenképpen kéne egy referens vagy egy igazolvány szükséges volna hogy igen is hogy
elnök úr ……. Ilyen feltételek mellett bárki kiadja magát bárminek, mert ebből voltak már
problémák …. Tehát én szeretném azt javasolni, hogy igen is egy ilyen lehetőséget meg kell
vizsgálni és teremtsük a feltételét meg, hogy ez az igazolvány vagy megbízó formában bármi
ki kell találni, hogy a mi elnökünk ebben az ügyben igen is, hogy bárhol el tudjon járni és, ha
felszólítják tudja magát igazolni, hogy igen is hogy mit képvisel.”
Jónás Gábor:
„Köszönöm szépen. Érthető és erről már volt szó, de akkor hagy kérjem már meg a főjegyző
urat ezzel kapcsolatban, hogy itt ugye van egy együttműködési megállapodásunk és hogy ki
szeretnénk egészíteni azzal, hogy valamilyen olyan dokumentáció kerülne a kezembe, mint
elnök, hogy akár a roma ügyet képviselve tudjam magam igazolni, esetleg hogy én vagyok a
Nógrád Megyei Roma Önkormányzat vagyis a nemzetiségi önkormányzat vezetője és a
Nógrád Megyei Rendőrkapitányság közötti referens. Létezik-e ilyen, mert tudomásom szerint
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volt már egy előző ciklusban pontosabban Rácz Dezsőnek. Annak azt hiszem megcsinálták az
igazolványt és ő ezzel élt is. Na, most én csak szóban beszéltem vele. Na, most én
mindenféleképp ezt az együttműködési megállapodást a mostanit ezt így ahogy van én
alászeretném írni és azt szeretném hogy ha tik is elfogadnátok, illetve megjegyzésként, hogy
létezik-e az, hogy a megyei önkormányzat képviselő testülete szeretné, hogy ha van rá
lehetőség, hogy egy ilyen igazolványt létrehozzon. Hogy van-e arra lehetőségünk már ebben a
megállapodásban, hogy kiegészítésképpen elfogadjuk, vagy egy következő testületi ülésre
ezért nekünk külön esetleg össze kell ülni? Tehát valójában logikus a kérdés, hogy azt
szeretném, hogy ne kelljen összeülni és ezt a kiegészítést, ha elfogadnák ugye a Nógrád
Megyei Rendőrkapitányság akkor ez már benne legyen foglalva. Ugye ennek a törvényességét
valójában megvizsgálni én nem tudom.”
Rácz Attila:
„Még szeretném kiegészíteni azzal ezt a kérésünket, hogy az elmúlt ciklusban és ugye akkor
hál’ istennek mi voltunk itt ezek a megyei jelöltek és akkor is előfordult egy olyan súlyos
probléma, hogy valaki kiadta magát egy megyei képviselőnek és okozott nem csak erkölcsi,
hanem elég súlyos úgymond törvénytelen dolgot is. Akkor kértük az elnök úrtól, hogy
készítsünk el egy ilyen igazolványt, ami ugye arról szólt, hogy ……… erről ???lebeszélt???
mindenkit. És ahogy itt tartunk az igazolványoknál, szerintem ide elég lenne bélyegző erre a
ciklusra vagy megújítani tehát az mellé, ami az elnök kérése volna azt is kérném, akik jelen
lévő ….. hasonló ismerettel egy ilyet megint erre a ciklusra elő kéne készíteni.”
Jónás Gábor:
„Hát igen én abszolút támogatom ezt a javaslatot, de tisztelt képviselő társam elnézést kérek,
ez rá ér nekünk januárba is.”
Rácz Attila:
„Jó csak ha már itt tartunk azért ………. van aki ezzel visszaél.”
Jónás Gábor:
„A következő testületi ülésen ezt szerintem megbeszélhetjük. Most nem tudom, hogy nagyon
köszönöm, nagyon praktikus ezeket leadnánk ugye törvényes módja szerint leadjuk, nekem is
megvan. És akkor későbbiekben újra egy 2015. évtől kezdődően meg következő ciklusig
2020-ig vagy 2019-ig most pontosan nem tudom gyakorlatilag ez rendelkezésünkre álljon.
Szerintem nem lesz akadálya, most is volt ezek után is lehet. Tessék parancsoljon Bangó
Tamás.”
Bangó Béla Tamás:
„Köszönöm szépen a szót elnök úr. Szeretném megkérdezni főjegyző urat arról, hogy a
képviselő testületnek van egy alapszabálya. Az alapszabályon keresztül lehet ezt véleményem
szerint majd ezt a jegyző úr elmondja, hogy egyetért-e vagy nem, vagy módosítani, vagy
kiegészíteni az önök tevékenységét ezzel. Én azt javasolnám, hogy a alapszabályban a 2011es nemzetiségi törvény módosításával figyelembe ami kimondja, hogy nem csak hagyomány
és kultúra ápolására vagyunk jogosultak, hanem kiegészíti egy újabb törvénnyel, hogy jogi
feladatokat is ellehet látni. Ez ugyan nem volt nyilvános a nemzetiségi országos cigány
önkormányzati országos nemzeti kisebbségi önkormányzaton nem volt nyilvános, most fogják
kiküldeni ezzel kapcsolatosan a módosítást. Írtak egy levelet ….. állítólag és akkor innentől
kezdve tehát a pozíció teljes mértékben a testület fel tud téged hatalmazni az alapszabályban
mi fel tudunk téged hatalmazni. Tehát ez nem, ott van benne.”
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Jónás Gábor:
„Elnézést Bangó képviselő úr, ti nem adhattok nekem egy igazolványt, nekem csak a
rendőrkapitányság állíthatja ezt ki.”
Bangó Béla Tamás:
„Én nem ezt szerettem volna. Én azt kértem, hogy ha lehet, az alapszabályba írjuk bele, erről
hozzunk egy döntést, fogalmazzunk meg egy határozatot, amiben téged felhatalmazunk és
innentől jön az, hogy ennek jogi kifogása, jogi akadálya nem lehet.”
Jónás Gábor:
„Egyébként hozzáteszem nem beszéltem a mi referensünkkel, értem a hozzászólását. Nem
beszéltem igaz, hogy mennyire fontos ennek a megállapodásnak ugye a tartalma fontos, a
határideje, mert az országos rendőrkapitányságnak egy bizonyos határidőn belül ezeket az
együttműködés megállapodásokat egy helyre kell juttatni minden megyétől. Na, most, hogyha
én ezt elfogadom és egy olyan kiegészítést tennék, hogy mi ezt igényelnénk a képviselő
társaimmal akkor viszont majd egy kiegészítőt januárban, februárban el lehet. Csak viszont
ebbe a megállapodásba, ami most van, rögzítve legyen, hogy mit szeretnénk.”
Bangó Béla Tamás:
„Én azért tértem ki a 2011-es nemzetiségi törvény bővítésére, mert ugyanis hogy ha olyan
feladatot lát el a nemzetiségi roma önkormányzat, ami közalkalmazotti, akkor onnantól
kezdve te foglalkoztatást tud alkalmazni a képviselő tagságra. Téged meg az alapszabállyal
megerősítve betudunk egy ilyen munkakörbe javasolni. A jegyző úr nem tudom, hogy tudja-e
miről beszélek, vagy ennek van valamilyen jogi kifogása akkor ezt… de nincs neki. Tehát
foglalkozási jogkörünk lesz onnantól kezdve, hogy kifogja küldeni most december, nem
tudom hányadikán …… ez a körlevelet, hogy a nemzetiségi kisebbségi önkormányzatok plusz
feladatot látnak el azzal a módosítással, ami 2011-ben megtörtént, hogy nem kell hagyomány
és kultúraápolás, hanem jogvédelem …. tehát innentől már nagyobb hatáskörünk lesz. Erre
szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy szerintem várjuk meg amíg …….”
Jónás Gábor:
„Elnézést képviselő úr, de nekünk ez az együttműködési megállapodás tökéletes, így ahogy
van. Nem tudom, hogy hol értesültél róla ez gyakorlatilag a szociális szövetkezetre irányuló
jogi kérdés ez. Ez a megyei, most különítsük el. Mert ez a szociális szövetkezethez lép
kapcsolatban. Mi még nem vagyunk a szociális szövetkezetbe. Itt most a kérdés az volt, hogy
mivel elnöke vagyok és eljárhatok a romák nevében a rendőrségi Balassagyarmat, tehát a
megyében bárhová, segítséget, beszélgetést, tehát a megállapodáshoz, a bűnmegelőzési
programokkal kapcsolatban, vagy nekem valaki, mint megyei önkormányzatnak egy példát
mondok, hogy van egy rendőr, aki folyamatosan csak őt állítja, meg csak őt bünteti meg,
akkor hogy én hozzám tudjon fordulni. És hogy én megtudjam neki mutatni azt, az
igazolványt, hogy én eljárhatok az ügyében.”
Bangó Béla Tamás:
„Akkor most tettük rendbe a dolgot. Tehát van egy módosítás egy pontja, hogy
jogvédelemmel is foglalkozhat. Ha már jogvédelemmel foglalkozhatunk, mint képviselő
testület akkor ez a hatáskör megnyílik előtted. Én erre szerettelek volna ….. Mert a …. most
kifogja küldeni körlevélben ezt a részt, ezt a módosítási egy pontot, az már téged felhatalmaz,
hogy mi állítsunk létre egy bűnmegelőzési munkacsoportot, aminek te leszel az elnöke és te
fogod tartani a törvényesség betartási személlyel a főkapitánnyal a főkapitánysággal a
kapcsolatot és ezekbe az ügyekbe a mi felhatalmazásunk ….”
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Jónás Gábor:
„A technikai eszközök nem állnak rendelkezésünkre, ugyanis egy bűnmegelőzési programnál
olyan technikai eszközökre van szükség, hogy kutya bevonása, a gyerekeknek, iskolásoknak
meg tudja … hogy szagolja ki a kábítószert, hogy szagolja ki, ha a táskákat megcserélik,
akkor vannak különböző szemüvegeket, aki az egyik, hogyha ittas állapotban járkál
különböző akadályverseny. Tehát gyakorlatilag mi nekünk nem áll rendelkezésünkre olyan
technikai eszköz, hogy mi egy bűnmegelőzési programot akár én, akár valamelyik képviselő
létre tudjon hozni. Van, a rendőrkapitánysággal karöltve közösen úgy van lehetőségünk, mert
nekik meg megvan rá a technikai eszközük.
Lépjünk ezen túl akkor.”
Bangó Béla Tamás:
„Fontos dolgok ezek gyerekek. Hát, hogyha ez most egyszer törvénybe benne van.”
Jónás Gábor:
„Mi nem vagyunk rendőrök, az az igazolvány van mégis, hogy van neve. Egy igazolványt
egyszerűen kiállítani. De az együttműködési megállapodás ez így tökéletes, ahogy van, csak
kiegészítés képen szeretnénk kérni, hogy fogadják el ezt tőlünk. És akkor majd bele lesz írva,
de ma azt javaslom, hogy ne bonyolítsuk, fogadjuk el ezt az együttműködési megállapodást
ezzel a kiegészítéssel.”
dr. Barta László:
Elmondja, hogy nagyon figyelte azt elhangzottakat, de számtalan dologról nincs információja.
Ilyen például, hogy valamelyik képviselő úr egy majdan érkezendő levélre utalt, aminek a
tartalmát senki sem ismeri. Megjegyzi, hogy a nemzetiségi önkormányzatokról szóló törvény
tartalmazza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek mentén a testületeknek illetve a
képviselőknek el kell látniuk a feladataikat. Van továbbá a testületnek Szervezeti és Működési
Szabályzata és egyéb a munkájukat érintő (például a pénzeszközök utalását rendező stb.)
szabályzata. Elnök úr részéről elhangzott, hogy a rendőrséggel aláírt egy megállapodást, mely
megállapodásnak az elfogadása e napirend tárgya. Ugyanakkor erről a megállapodásról
előzetesen sem a hivatalnak, sem a főjegyzőnek nem volt információja. Ráadásul az sem volt
biztosítva, hogy a hivatal illetékese vagy/és a főjegyző ellenjegyezze. A jövőben el lehetne
kerülni – egy a képviselőtestület és a hivatal közötti szorosabb együttműködéssel, illetve a
képviselők részéről a hivatal irányába rendszeresen és kellő időben adandó információkkal –
azt, hogy ne a szabályzatoknak megfelelő keretben működjenek és hozzanak döntéseket.
Amennyiben indokoltnak tartják – bár eddig is a rendelkezésükre állt –az összes hatályos
szabályzatot, szükség esetén a törvényt is nyomtatott formában az elnök úr rendelkezésére
bocsájtja a hivatal.
Jónás Gábor:
„Ilyen nem volt.”
Galajdáné:
„Én írtam meg a kérelmet.”
Jónás Gábor:
„De ki ígérte meg?”
dr. Barta László:
Nézze én nekem konkrétan azt mondta az a hölgy – akivel személyesen itt a titkárságon
találkoztam –, hogy az elnök úrék megígérték.
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Klajbán Róbert János:
„Közmeghallgatáson itt volt a hölgy.”
dr. Barta László:
Így van.
Jónás Gábor:
„Emlékszem erre az ominózusra, megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen
költség van. Tehát ő már pénzt akart kérni. A kedves hölgy az félreértette.”
dr. Barta László:
Ezért mondtam itt el.
Jónás Gábor:
„Teljesen jogos. 1-2 ezekhez a hozzászóláshoz, köszönjük szépen. Valóban én is így látom, de
feltétlenül fontosnak tartom, hogy egy pár mondatot én is ehhez hozzászóljak. A következő.
Ugye a rendőrkapitányságon az együttműködési megállapodás úgy volt, hogy legalább 5-6
alkalommal felhívtak, hogy nagyon sürgős. Tehát én hiába telefonálok be, egyszerűen
határidős volt ez a dolog. Ez így működött tavaly is, az előzős ciklusnál. Pontosan mindig,
mindent pontosan. Én mondtam, hogy nem szívesen, de mivel elnök vagyok vállalom a
felelősséget érte, azt hogy rugalmasan is együtt tudjunk működni, úgy gondolom, hogy én ezt
magam felelősségére fogtam aláírtam, tudtam, hogy utólagosan csinálunk valamit …. , tudtam
hogy csak így segíthetek, mert ugye itt most volt egy olyan választás előttünk nagyon sok
munkája volt mindenkinek tehát ez a határidőn belünk nekünk nem sikerült volna. Értem
főjegyző úr teljesen jogos a felvetése, de viszont felhívom mindenkinek az itt jelenlévőknek,
hogy a mi képviselőnk 7 főből áll, társadalmi munkában végezzük. Tehát ez nagyon fontos,
hogy társadalmi munkában végezzük, és olyan feladatot kell ellátni, amiért más képviselők
sok-sok pénzt tesznek zsebre. Mi teljesen társadalmi munkában végezzük. Én
Balassagyarmatról feljövök ide, az nekem 8-10000 Ft-ba kerül csak. Természetesen lesznek
változtatások. Természetesen az országos roma önkormányzat jogi tanácsadóit fogjuk kérni
erre vonatkozóan, mert itt egyelőre az üzemanyag térítések egyelőre nincs rá lehetőségünk.
Mert ha mi egy időpontot egyeztetünk, mondjuk a főjegyző urat én felhívom a titkárnőjén
keresztül és kérek egy időpontot egy megbeszélgetésre, az úgy kezdődik, hogy szólok akkor a
Bangó Tamásnak, Rácz és akkor vagyunk hárman, négyen hogy ezt a megbeszélést meg
tudjuk oldani ez kb. 30000 Ft-ba kerül így közösen nekünk így ahogy vagyunk. De
könyörgöm, hogyha csinálunk valamit társadalmi munkába a felelősségünk így is nagy, most
csak arra fogom fordítani ezt az 5 éves ciklust, úgy mondom, hogy 5 éves ciklusba vagyunk,
hogy olyan jogi részét akarok, olyan SZMSZ-t akarok módosíttatni, amivel legalább ezeknek
a szegény képviselőknek az üzemanyagot vagy a buszköltségét ki tudjuk fizetni. Nem tudom
milyen lehetőség van rá, mert lehet, hogy nincs, de akkor is megpróbálom olyan jogi útra
terelni, hogy ezeket a dolgokat rugalmasabban tudjuk kezelni. És persze ezzel egyidejűleg
nekünk is beugrik egy-két pontos jogszabály melletti részünk, jól mondom fiúk, képviselők?
Mink is tudunk olyan döntéseket hozni sajnos, ami anyagi vonatkozásban mi rosszul járunk.
Nekünk, hogy jó döntéseket folyamatos kapcsolatban legyünk elnézést képviselő úr
elszeretném mondani majd időt adok…”.
Bangó Béla Tamás:
„….. van itt vagy demokrácia van? Engem meg nem hagytok szóhoz jutni?”
Jónás Gábor:
„De el szeretném mondani a véleményemet…..”
7

Bangó Béla Tamás:
„…… társadalmi munkába ne dolgozzál. Az együttműködési megállapodásba bele kell
foglalni azt, hogy kivel működünk együtt, milyen támogatásban részesítenek, részesítenek-e
egyáltalán vagy nem részesítenek. Ha te a költségvetést te aláírod a megyei közgyűlésnek a
romákat érintő pénzeknek az átcsoportosítása neked hatásköröd van. Ha te nem kéred abból a
költségvetésből a megyei nemzetiségi önkormányzatnak a működésébe költséget, akkor ide
nem fog beülni többet senki mint eddig.”
Jónás Gábor:
„Folytathatnám?”
Bangó Béla Tamás:
„De ezt szeretném kiemelni, hogy együttműködési megállapodást erősítsük már meg még itt
van jegyző úr járuljanak hozzá.”
Jónás Gábor:
„Megpróbáltuk, nem volt lehetőség semmilyen olyan anyagi támogatásra, amivel ezt
kilehessen küszöbölni. Nem volt olyan. Már ezen mi túl vagyunk képviselő úr. Azt szeretném
mondani, hogy mi rugalmasan dolgozzunk és ezeknek a szabályoknak mi megfeleljünk jogi
útra. Ahhoz nekünk kell egy olyan irodai kapcsolatunk, olyan apparáttal kell rendelkeznünk,
amivel valójában a Nógrád megyei roma nemzetiségi önkormányzat nemcsak a LUNGO
DROM, hanem az összes Nógrád megyében élő romák, hátrányos helyzetűek részére mi
segítséget tudjunk nyújtani. Nekünk ezt ki kell elemezni, ki kell vesézni, nekünk olyan jogi
lehetőségeket kell találni, amiért a romák megválasztottak minket képviselőnek. Nekünk
eleget kell tenni sok mindenkinek, mert sok a probléma. Ezt mondtam is és hangsúlyoztam is,
hogy ez nem mehet így tovább, hogy sablonszerűen csinálunk mindent. Van egy kötelező
előírt kormányrendelet, hogy nekünk itt testületet kell ülni ezért, azért. Ez egy sablon nekem,
nem több, de a tartalmával nem vagyunk tisztában. Ezért kértem az országos roma
önkormányzat jogi részén, hogy minden SZMSZ megyénkre vonatkozóan vizsgálják át
milyen lehetőségeink vannak, mert itt egyszerűen 7 ember jön ide be a munkába, szabadságot
vesz ki, dolgozni nem tud menni hogy testületi ülésen megjelenjen legalább azt az
üzemanyag költséget valahogy meg kell oldani, mert így nem lehet. Mert így egyik képviselő
se tudomásom szerint nem megy sehova. Állj, vagy én azt mondom és javaslom, hogy akkor
szűnjünk meg. Akkor szűnjünk meg, ha ezt nem tudjuk elérni, hogy én a szécsényi Imre?
Képviselő úrnak én ne tudjak adni 1500 Ft-ot, mert feljött ide vagy 3000 Ft-ot. Ilyen nincs. Én
ezzel, elmegyek a parlamentbe elmondom ilyen nincs, hogy mi társadalmi munkában vagyunk
és nem tudjuk elkérni az üzemanyag költséget, ilyen a mesében nincs. Hát, ha megmutatnak
nekem a megyében akár a megye közgyűlés tagjai, képviselői ha a megye közgyűlés tagjairól
van szó mindeninek ki van fizetve az üzemanyag, nekünk soha nincs kifizetve semmi. Viszont
a kormányrendelet szerint nekünk ide kell jönni, nekünk el kell jönni, nekünk el kell járni
nekünk nem szabad a jogszabályokat megkerülni. Nem is akarjuk. Csak megfelelő apparáttal
rendelkezzünk. Ezért mondtam, hogy ezt a ciklust úgy fogjuk csinálni, hogy elképzeléseim
szerint és a képviselőim szerint van, mert minden követ meg fogok mozgatni, hogy így
sablonos módon, mint az előző négy ciklust nem engedem, hogy lemenjen.”
Bangó Béla Tamás:
„Mivel nem voltam itt azért szeretném megkérdezni. Az együttműködési megállapodás
megtörtént-e már?”
Jónás Gábor:
„Még nem.”
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Bangó Tamás:
„Akkor itt ezzel érvelek. Nincs együttműködési megállapodás ez a lényeg. Együttműködési
megállapodás, ha van, összeülünk a testület leírjuk szépen határozatba foglaljuk, hogy a
megyei önkormányzat a működési költségekkel mennyivel tudja kisegíteni, kiegészíteni. A
megyei önkormányzat támogassa elnök úr…..”
Jónás Gábor:
„Van egy kormányrendelet, amit neked nekem minden képviselőnek be kell tartani.”
Bangó Béla Tamás:
„Melyik az a kormányrendelet az, hogy az önkormányzat megyei közgyűlés nem tud
támogatni egy megyei roma nemzetiségi önkormányzatot? Melyik kormányrendelet tiltja ezt
meg?”
Jónás Gábor:
„Mi esküt tettünk képviselő társam, esküt tettünk, kb. 1 hónappal ezelőtt megtettük az esküt
nekünk van felelősségünk. Ahhoz hogy mi esküt tettünk és a felelősséget végre tudjuk hajtani
az mind-mind anyagi költség nekem neked, mindenkinek. Ha rendesen, szakszerűen
csináljuk, akkor ehhez kell anyagi támogatás. Az az összeg, ami a te rendelkezésedre áll, meg
az én rendelkezésemre egy öt napra nem elég 10 napra.”
Bangó Béla Tamás:
„Erről beszélek, azért beszélek, mert itt van a főjegyző. Ő a törvényességért felelős.”
Jónás Gábor:
„Nem fogja megengedni képviselő úr, mert ha ugyanannyi pénzt fogunk kapni, mint eddig
akkor.”
(Többen beszélnek egyszerre)
Bangó Béla Tamás:
„Itt a jegyző előtt mondjátok el, az előző ciklusból van-e még pénzetek vagy nincs?”
Rácz Attila:
„Van.”
Bangó Béla Tamás:
„Mennyi pénzetek van?”
Rácz Attila:
„Nem áruljuk el.”
Bangó Béla Tamás:
„Ha nem nyilvános. Mi az, hogy nem árulod el?”
Galajda Lászlóné:
„Most jelenleg a számlán 207.634 Ft van.”
Bangó Béla Tamás:
„Farkas Flórián a nemzetiségi országos kisebbségi önkormányzatnak az elnöke?”
(Többen beszélnek egyszerre.)
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Jónás Gábor:
„Már nem. Hegedűs István.”
Bangó Béla Tamás:
„Mindegy, hogy ki az. Ide a megyei közgyűléstől is kérhettek anyagi támogatást meg az
országos nemzetiségi önkormányzattól.”
Jónás Gábor:
„Hát hogyne kérnénk. Kérni kérünk, de nem biztos, hogy kapunk.”
Bangó Béla Tamás:
„Kérhettek önállóan működésre. Ott van a nemzetiségi törvényben, olvassátok el, jár. Figyelj
elmondom neked, a jegyző úr hallja amit mondok, ő nagyon okos ember. Figyelj az
önkormányzat megyei önkormányzat finanszírozza meg az irodának az infrastrukturálisan
felszerelését és őneki az állam visszafizet mindent tehát őneki kötelessége neked adni irodát.”
(Többen beszélnek egyszerre.)
Bangó Béla Tamás:
„De nem itt kell neked az iroda. Hát vannak itt olyan üres épületek ahol ….. itt hol táncoltok
majd?”
Jónás Gábor:
„Nem akarlak megbántani, csak értsed. Itt olyan apparát van, hogy van itt egy referensünk,
aki az anyagot, mindenkit előkészít az a feladata. Azt itt tudjuk helyben megvalósítani. Az
hogy én egy megyei irodát kijelölhessek, ahhoz nekem 3-4 embert alkalmazni kell a megyei
önkormányzattól és ki fogja kifizetni, honnan fogom mellérakni ennek a költségét stb.”
Bangó Béla Tamás:
„Az állam.”
Jónás Gábor:
„Én értelek. Másképp lesz, helyeseltél, értem, hogy mi a probléma, de nem ide tartozik most.
Majd leülünk és megbeszéljük.”
(Rácz Attila csapkodja az asztalt és kéri, hogy haladjanak.)
Bangó Béla Tamás:
„Legyen szíves elfogadni tőlem most azonnal a lemondásomat, mert én diktatúrába nem
működök együtt. Majd szólni fogok…..”
Rácz Attila:
„Köszönjük szépen, hogy itt voltál.”
Jónás Gábor:
„Januárban beadhatunk egy olyan koncepciót, hogy milyen költségvetésünk van. Tételesen
beküldöm a megye közgyűlés vezetőjének Skuczi Nándornak. Tételesen. Ők dönteni fognak
abba a koncepcióba, hogy egyáltalán elfogadják. Utána majd mikor lesz a koncepciónak a
következő elfogadása, akkor fog róla a megye közgyűlés dönteni, hogy kapunk-e támogatást
vagy nem. Ennek megvan törvényességi módja. De azok a dolgokról, amiről beszélsz ahhoz
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mind anyagi költség. Ha viszont úgy adom be, hogy nekem, neked, neked, mindenkinek itt
fizetése legyen biztos, hogy nem fogják jóváhagyni.”
Rácz Attila:
„Ha valaki szóban kijelenti a lemondását, akkor nem kell leírás?”
Bangó Béla Tamás:
„A nemzetiségi törvény kimondja, az önkormányzat …… a jelölésedet. Amit ő az államtól
visszakap. Felszerelheti neked infrastrukturálisan az irodát mivel önálló képviseletű, önálló
önkormányzat vagy. Az önkormányzat megfinanszírozhatja neked az irodarendszeredet, te
meg foglalkoztathatsz majd embereket. Én ezt szerettem volna nektek elmondani. Hogy nem
vagyunk mi senkire rászorulva, csak addig még az önkormányzat meg nem finanszíroz
bennünket, amit ő az államtól automatikusan visszakap. Mert ez benne van a nemzetiségi
törvénybe.”
Rácz Attila:
„Nincs értelme. Ő már kétszer lemondott.”
dr. Barta László:
Elmondja – ez a vita – utólagosan problémát okozhat. Ha a képviselő úr lemondott, tisztázni
kell, hogy majd még írásban is megteszi-e vagy a testület most jegyzőkönyvbe foglalja.
Bangó Béla Tamás:
„Írásban lemondok.”
dr. Barta László:
„Utólag ebből ne legyen vita. Én nem akarok az önök általam nem ismert problémáiba
belekeveredni.”
Bangó Béla Tamás:
„Tanú ön erre, nem?”
dr. Barta László:
„De én nem kívánok önök mellett tanúskodni.”
Bangó Béla Tamás:
„Nem engedik az embert, még ha jót mondok is nem engedik meg. Hát én tudom hogy a
szerződés amit megkötöttek jogtalan, törvénytelen. Azt is tudtam.”
Rácz Attila:
(Mond valamit, de nem lehet tisztán érteni)
Bangó Béla Tamás:
„Azért van itt a LUNGO DROM, mert ilyen emberek vagytok e.”
(Többen beszélnek egyszerre)
Jónás Gábor:
„Főjegyző úr nekünk a László Tündét meg kell várnunk?”
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dr. Barta László:
Jelzi, hogy a munkatársnője azért ment ki az ülésről, mert a szlovák területi önkormányzat
közgyűlése 14:00 órától ülésezett volna. Ismételten megjegyzi, hogy a lemondással
kapcsolatosan tisztázni kell azt, hogy a testület most jegyzőkönyvileg rögzíti-e, indokolt
lenne, hogy ez a parttalan vita befejeződjön. Jelzi azt is, hogy sajnálja, hogy Bangó képviselő
úr elment, mivel elkívánta neki mondani, hogy a hatályos megállapodás szerint a nemzetiségi
önkormányzat részére a Nógrád megyei önkormányzat illetve az önkormányzati hivatal
minden olyan feltételt biztosít, amit a jogszabály és a két testület között létrejött megállapodás
tartalmaz. A jogszabály alapján egyébként a testület a tagjai részére tiszteletdíjat
megállapíthatna, illetve a képviselői munkájukkal összefüggő feladataik ellátásához az
indokolt utazási és egyéb költségeket meg kell téríteni. A testületi ülésekre való utazáshoz
költségtérítés megállapítására nincs jogszerű lehetőség.
Jónás Gábor:
„Az csak rendezvénnyel kapcsolatos.”
Rácz Attila:
„Értjük, értjük.”
Jónás Gábor.
„Ebből nem lehet úgy gazdálkodni.”
dr. Barta László:
Jelzi, hogy Jónás elnök úr már megkereste a megyei önkormányzat elnökét kérve a pénzügyi
támogatást, de sajnos, mint ahogy az elmúlt években is jelezték rendkívül „szűk” a megyei
önkormányzat költségvetése is.
Rácz Attila:
„Igen.”
Jónás Gábor:
„Főjegyző úr, engem szerintem az előbb megismert. Én nem hivatkozok senkire.”
dr. Barta László:
Rendben. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Rácz Attila:
„….A másik dolog, Bocsásson meg, nagyon megtisztelő a főjegyző úr …….választás nagyon
őszinte ….a mi főjegyzőnk….. Azt javaslom, amikor beadjuk majd a nagy önkormányzat fel
az új költségvetési tartási igényünket, én azt javaslom, az összes képviselőtársamnak, amikor
lesz …hivatal majd 7:16 …… jkv. kívül.Mindenki legyen ottan és szembesüljünk azokkal az
emberekkel, hogy akik már így is támogattunk azért és …….legyünk őszinték, hogy
Salgótarján azért ment el, mert Melinda nem engedte a romákat, hogy támogassuk, meg is
érdemelte megmondom őszintén. Ha ide minket, ha engedte volna a programunkat, hogy így
meg…..e nem az 50 emberen múlt volna neki. Megérdemli a sorsát. ………. Azt javaslom,
hogy amikor mi beadjuk a mi kérésünket a nagy önkormányzat felé itten a megyére. Mindenki
legyen ottan és nekünk is vannak ott rendőreink, akik nem voltak itten, de bent vannak és
akkor mi is le tudjuk venni a valóságot, mert ezelőtt 4 évvel beadtuk ezt az igényt arra nem
tisztelt meg a minket a híres közgyűlés, hogy választ adjon nekünk arra, hogy egyáltalán
meg…………..támogatna-e minket vagy nem támogat minket. Azért mondom, hogy teljes
mértékbe nincs jól a rendszer, nincs jól…….Kitalálták az országos és a helyi
önkormányzat……megyeszékhely…. és semmi… nélkül leszavazták…..Az első pillanattól
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kezdve …. főjegyző úr azt kell, hogy mondtam……..Mink is majd azt kell, hogy
mondjuk….felfogni dolgokat, hogy…”
Jónás Gábor:
„Ez teljesen egyértelmű.”
Rácz Attila:
„Jól mondtam?”
Jónás Gábor:
„Teljesen jól mondtad.”
Rácz Attila:
„…..Csináljuk meg, de viszont……. úgy néz ki, hogy lesznek lehetőségeink……..ott a
jegyzőkönyvet …..főjegyzőnek mondom le a kalappal…… szakember úgy tisztelem őket és a
másik a legutóbbi ülésen is a ……akkor nem volt egy olyan …………”
dr. Barta László:
Ismételten a rendőrséggel kötött megállapodásról és a különböző szervekkel történő
együttműködésről, a pályázati lehetőségekről szól.
Rácz Attila:
„Tökéletes.”
Horváth Imre László:
„Köszönjük szépen.”
(Többen beszélnek egyszerre)
Klajbán Róbert János:
„Elnézést kérek elnök úr, kérnék szót.”
Jónás Gábor:
„Igen, tessék.”
Klajbán Róbert János:
„Én a Bangó képviselő társamhoz szeretnék visszatérni. Most nemrégiben volt egy fórumunk,
ahol ugyanezt megtette és….mondta, hogy ő le fog mondani. Most én úgy tudom, mert jártam
így.”
Jónás Gábor:
„Nem fórum volt képviselőtársaim, hanem közmeghallgatás, ahol ő tett egy kijelentést.”
Klajbán Róbert János:
„Tett egy kijelentést, ugyanazt a kijelentést, mint most. Azt szeretném elmondani, hogy velem
történt egy dolog, ezelőtt 8 évvel. Kazári lakos vagyok aVona...jegyző úr jelen volt ezen a
fórumon, ahol összeférhetetlenség miatt én kijelentettem azt, hogy én lemondok az elnöki
posztomról, sőt lemondok a kisebbségi önkormányzati tagságomról, mert nem tudunk együtt
dolgozni az ottani testületi tagokkal…….Másnap mentem az önkormányzatba, valami ügyet
akartam intézni, amikor a jegyző úr szólt nekem Vona… hogy ez elhangzott, jegyzőkönyvbe
került és innentől kezdve megszűnt a képviselői mandátumom.”
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(Többen beszélnek egyszerre)
dr. Barta László:
Kéri, hogy ezt a kérdést tisztázzák le.
Klajbán Róbert János:
„Innentől kezdve, mivel ez jegyzőkönyvbe került és elmondta a főjegyző előtt és mi előttünk
is képviselők előtt is akkor ezt azonosítani kell és szerintem nem fog hiányozni a testületi
ülésről Bangó Tamás.”
Rácz Attila:
„És igen és köszönöm szépen, hogy megértetted a…. és legyen szíves a főjegyző úr. Már
pedig kétszer is elhangzott és jegyzőkönyvbe került, akkor köteles …. a törvénybe………”
dr. Barta László:
„Ha jól értem, Önök azt kérik, hogy ez jegyzőkönyvbe legyen rögzítve.”
Rácz Attila:
„Igen, szigorúan és szavazzuk meg, ha lehet. Meg kell szavazni ezt?”
dr. Barta László:
„Kérem, szépen.”
Rácz Attila:
„Meg kell szavazni?”
dr. Barta László:
„Rögzíteni fogjuk jegyzőkönyvbe. A képviselő lemondását nem kell elfogadni. Én felhívtam a
figyelmet.”
Rácz Attila:
„Bocsánatot kérek.”
Klajbán Róbert János:
„Minden egyes testületi ülésen ez meg fog történni képviselőtársaim.”
(Többen beszélnek egyszerre) Figyeljenek rá, hogy ki jön utána….
Jónás Gábor:
„Nekünk mindegy.”
(Többen beszélnek egyszerre)
Rácz Attila:
„Ő nincsen tisztába a dolgokkal.”
Jónás Gábor:
„Képviselőtársaim, összefoglalnám említette a jegyző, hogy olyan habitussal működő,
hirtelen felindulásból az ember tesz olyan mondatokat, olyan kijelentéseket, amit később én
is, sok mindenki megbán. Én voltam már ilyen helyzetbe megmondom őszintén. Én azt
gondolom, hogy engedjétek meg, hogy erről most kulturáltak legyünk, most ne döntsük róla.
Megkérem őt, beszélek vele, hogy ezt kulturáltak módján adja meg írásban, adja meg, a
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következő testületi ülésen szépen elfogadom. Nem oszt, nem szoroz, tőlem eljöhet minden
egyes alkalommal, ha kell, kiértesítem, felhívom, hogy jöjjön el, hogy ő nekem a menetemet
és a mi képviselői munkánkat ő ezzel rontaná az nem. Egyetlen egy probléma van, őszinte
vagyok hozzátok, hogy megháromszorozódik ezáltal a testületi ülésünk is. Gyakorlatilag nem
tudunk, én is úgy látom összeférhetetlen. De azt, hogy most mi ezt ezekre a törvényekre
kijelentést tett ne legyünk olyanok Robi, ne legyünk olyanok. Megtehetjük, ő írásba is le fog
mondani.”
Klajbán Róbert János:
„Jó, elfogadom a válaszod.”
Jónás Gábor:
„Mivel ti többségbe vagytok nekem ez a véleményem, mivel én az elnökötök vagyok, és ha ti
többségben vagytok, és úgy döntötök, erről, hogy márpedig mondjon le, akkor elfogadom én
is, ha a többségbe, de akkor érdemlegesen beszéljünk erről. Én akkor megkérdezném
egyenként benneteket, hogy, hogy látjátok jobban.”
Klajbán Róbert János:
„Elnézést kérek elnök úr, én azzal értenék egyet, amit most elmondtál nekünk. Ezzel értenék
egyet, gondoljuk át jól igen ideges volt a Tomi lássuk be, és ha tényleg úgy van adjunk neki
egy kis időt és akkor meglátjuk, hogy lesz.”
Rácz Attila:
„Én viszont elég, én azt mondanám, lehet hogy én másképp… hogy teljesen elég. Én
ragaszkodok ahhoz, hogy azonnal. Azonnal. (felemeli a hangját)…….vagy váltsuk le.
Köszönöm szépen.”
Jónás Gábor:
„Elnökhelyettes úr, maga is szólaljon meg, kíváncsi vagyok az Ön véleményére.”
Danyi Attila:
„Nagyon kettő közt vagyok tulajdonképpen. Nem elsőnek hangzott el neki, hanem
másodszorra hangzott el. Fantasztikus, most minden egyes ….tulajdonképpen, lemond, vagy
nem mondd le ezt most vegye komolyan, mert játszik velünk tulajdonképpen. ……lemond
vagy nem. Egyik percbe lemond, elmegy, a másik percben meg mintha semmi nem történt
volna…..”
Jónás Gábor:
„Én egy A/B verziót kérdeztem tőled. Tehát akkor úgy döntesz képviselőtársam, hogy akkor a
jegyzőkönyvbe el… el fog te arra utalsz?”
Rácz Attila:
„Igen, szigorúan.”
Jónás Gábor:
„Akkor ez három, illetve megkérdezek még egy képviselőt, hogy te ezt, hogy gondolod.”
Horváth Imre László:
„Nem tudom. Azt mondtam, hogy te vagy az elnök.”
Jónás Gábor:
„Igen.”
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Horváth Imre László:
„Én azt gondolom, hogy az elnök beszéljen vele, ha pedig úgy gondolja, hogy ő tényleg ezt
nem tudja végbe vinni, vagy nem tud velünk együtt dolgozni, akkor legyen szíves, adja be
írásba a lemondását, hogy ez teljesen hivatalos legyen. A jegyzőkönyv miatt….”
Klajbán Róbert János:
„Elnézést kérek képviselő társam, de következő a helyzet. Ha ez jegyzőkönyvbe bekerül, amit
most a Bangó úr itt elmondott.”
Rácz Attila:
„Kétszer is.”
Klajbán Róbert János:
„Akkor kétszer is, akkor azt jelenti, hogy Ő neki a lemondása él.”
Rácz Attila:
„És meg is fenyegetett minket.”
Klajbán Róbert János:
„Arról kell szavazni, hogy jegyzőkönyvbe kerüljön vagy sem.”
Rácz Attila:
„Elejétől fogva ilyen gyerekek a viselkedése neki, ha nyilvánosan, akkor miért. …..és a
testületi ülésen is, akkor miért, ha nem fogadja el azt a bizalmat, amit megadsz neki elnök úr.
Bocsánatot kérek. (rácsap az asztalra) Én buta vagyok ehhez.” (rácsap az asztalra)
(Többen beszélnek egyszerre)
Rácz Attila
„……………Én azt javasolom, kerüljön be.”
Jónás Gábor:
„Én azt javaslom, te is azt javaslod, hárman vannak kettő ellen. Hát én a három mellé állok.”
Rácz Attila:
„Akkor minden meg van.”
Klajbán Róbert János:
„Minősített többség.”
dr. Barta László:
„Ha Önök így gondolják.”
Jónás Gábor:
„Kérjünk szünetet, kérjek egy 5 perc szünetet?”
Rácz Attila:
„Nem kell, ez egyszerű döntés elnök úr…..”
Jónás Gábor:
„Egyébként hozzáteszem, nem fogunk kijönni jól.”
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Rácz Attila:
„Én tudom, hogy milyen ember.”
Jónás Gábor:
„Te szerintem voltál itt annyit, voltál itt annyit, hogy te tudjál különbséget tenni.”
Horváth Imre László:
„Az sem érdekelte, hogy mit mondtam neki…..”
(Többen beszélnek egyszerre)
Klajbán Róbert János:
„Végigsiklottunk már az egész napirendi ponton, ugyanis már otthon lehetnénk, ha Ő ezt a
vitát nem kezdeményezte volna, és mindig ezt csinálja, húzza mindenki idejét.”
Rácz Attila:
„Le akart mondani… köcsög…. bocs a kifejezésért. Elmúlt évekbe ilyen nem volt gyerekek.
Aki,….az ne dolgozzon velünk, egyszerű. … Rosszabb az ő hülye……”
Jónás Gábor:
„Határozott döntés ez akkor? Mert a Rácz Attillát….”
Klajbán Róbert János:
„Az én döntésem az, hogy fogadjuk el a jegyzőkönyvet. Az elmondottak alapján.”
Rácz Attila:
„Jojj már felidegesít……..Segítsen az ilyen embert, aki leteszi az esküt és elvállalja, roma
ember.”
Jónás Gábor:
„Én csak próbáltalak, próbáltalak benneteket arra vezetni, hogy hirtelen felindulásból bárki
tesznek olyan kijelentéseket, amit később megbánt én is voltam ilyen helyzetbe nem tudom,
hogy ti voltatok-e? Ő már kétszer volt ilyen helyzetbe.”
Rácz Attila és Klajbán Róbert János:
„Háromszor.”
Jónás Gábor:
„Háromszor volt ilyen helyzetbe, nem hiszem, hogy a jövőre nézve. Ez viszont teljes
véleményem. A jövőre nézve se tudom elképzelni, hogy ahol tényleg nyújtsuk a jobb
kezünket a biztató jobb kezet, hogy együtt tudjunk dolgozni. Szerintem az kizárt. Tehát én a
képviselőtársaimmal akkor így egyetértek. Jegyzőkönyvbe szeretném foglalni a lemondását és
megkérném a képviselőtestületet, mondat szerint mondom. Bangó Tamás képviselő úr…”
Klajbán Róbert János:
„Bangó Béla Tamás.”
Jónás Gábor:
„Bangó Béla Tamás képviselő úr az itt elhangzott testületi ülésen nyilvánosan kijelentette,
hogy ő lemond és nem hajlandó együttműködni a többi képviselő társával. Mivel ez
elhangzott és ez rögzítésre kerül és kérném a jegyzőkönyv hitelesítésekor, hogy ez kerüljön be
a jegyzőkönyvbe, hogy én elfogadom a lemondását személy szerint, de hogy én
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lemondhassak, tehát hogy lemondjon a mandátumáról én azt kérném a képviselő testületet,
hogy szavazzon róla kézfeltartással. Megállapítom, hogy 4 igen és 1 tartózkodás mellett
elfogadta a Bangó Tamásnak a lemondását…”
Klajbán Róbert János:
„Kijelentését, lemondását.”
Jónás Gábor:
"Kijelentését, lemondását. Elfogadtuk. Én ezzel nem is akarom tovább húzni az időt.”
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
48/2014. (XII. 9.) NMRNÖ

Tárgy: képviselői lemondás

HATÁROZATA

1. Bangó Béla Tamás (3063 Jobbágyi, Jókai út 11.) képviselő 2014. december 9-én a
közgyűlés ülésén szóban lemondott.
2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 102. § (2) bekezdése értelmében Bangó
Béla Tamás képviselői megbízatásának megszűnését megállapítja.
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Nek. tv.-ben foglaltaknak megfelelően az érintetteket
írásban, a határozat megküldésével értesítse.
Határidő: 2014. december 10.
Felelős: Jónás Gábor, elnök
Salgótarján, 2014. december 9.
Jónás Gábor
elnök

Rácz Attila:
„Nem is kell.”
dr. Barta László:
„Annyit szeretnék pontosítani a jegyzőkönyv kedvéért – a kolleganőmmel közben írattam egy
határozati javaslatot –, hogy a lemondást nem elfogadni kell, hanem a megbízatás
megszűnését kell Önöknek megállapítani. Ez történt most meg az én értelmezésem szerint. A
képviselő úr lemondott.”
Jónás Gábor:
„Elfogadjuk.”
(Többen beszélnek egyszerre.)
Jónás Gábor:
„Megmondom őszintén, ilyen még nem volt az én ciklusom alatt ilyen, hogy mi erre a
megfelelő.”
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dr. Barta László:
„A képviselői megbízatása megszűnt a mai nappal. Erről szól a határozat.”
Rácz Attila:
„Jegyzőkönyvbe szeretném, hogy vegyék….”
Jónás Gábor:
„Én azt gondolom, hogy mivel erről döntöttünk 4 igen szavazat 1 tartózkodás mellett.
Elfogadtuk a képviselő úrnak a lemondását.”
Rácz Attila:
(Mond valamit, de nem lehet érteni.)
Jónás Gábor:
„Hú, nehéz döntés volt gyerekek hozzá kell tennem, mert hirtelen volt.”
(Többen beszélnek egyszerre)
Jónás Gábor:
„Lesznek feljelentések, nem hivatalos volt stb., pedig teljesen hivatalos volt. Utána jártam
amit akkor mondtál, hát köpni-nyelni nem bírtam.”
Rácz Attila:
„Miről?”
Jónás Gábor:
„Amiről beszéltünk annak idején utánajártam a közmeghallgatás után is, ha ez jegyzőkönyvbe
lett volna mondva, már akkor érvénybe lehetett volna hozni, de lépjünk rajta.”
dr. László Tünde:
„Bocsánatot kérek, én nem voltam itt. Megkérdezhetem, hogy hol tartunk?”
Jónás Gábor:
„Igen.”
dr. László Tünde:
„Mármint meghívó szempontjából hol tartunk. Az együttműködési megállapodáshoz
kapcsolódó határozati javaslat el lette fogadva?”
Jónás Gábor:
„A megállapodás megtörtént.”
dr. László Tünde:
„Egyebek következik.”
Jónás Gábor:
„Egyebekbe lesz egy kis kérésem.”
Rácz Attila:
„….Köszönjük a szakmai segítséget.”
(Többen beszélnek egyszerre)
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dr. Barta László:
Elköszön és elhagyja az üléstermet.
Rácz Attila:
„Köszi, még egyszer, minden jót.”
SZÜNET

4.

Egyebek

Határozatképesség megállapítása:
Jónás Gábor:
Megállapítja, hogy a megválasztott 7 tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
dr. László Tünde:
Két kérelem érkezett az elmúlt hetekben: az egyik a ságújfalusi-, másik pedig a zabari roma
nemzetiségi önkormányzattól. Mind a két kérelem elektronikusan, az előterjesztésekkel együtt
kiküldésre került a képviselők részére.
Jónás Gábor:
Ismerteti a ságújfalui roma nemzetiségi önkormányzattól érkezett kérelmet. Javasolja –
tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére -, hogy ne támogassák a kérelmet. Kéri,
aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a javaslatot a testület 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

49/2014. (XII. 9.) NMRNÖ

Tárgy: Ságújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmének elbírálása

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – szűkös anyagi lehetőségeire tekintettel – a
Ságújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3162 Ságújfalu, Rákóczi út 74., képviseli: Rácz
Gézáné) kérelmét elutasítja.

2.

A testület utasítja elnökét a döntés címzett részére történő eljuttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor, elnök
Salgótarján, 2014. december 9.
Jónás Gábor
elnök
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Jónás Gábor:
Ismerteti a zabari roma nemzetiségi önkormányzattól érkezett kérelmet. Javasolja – tekintettel
az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére -, hogy ne támogassák a kérelmet. Kéri, aki ezzel
egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a javaslatot a testület 5 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
50/2014. (XII. 9.) NMRNÖ

Tárgy: Zabari Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmének elbírálása

HATÁROZATA
1.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – szűkös anyagi lehetőségeire tekintettel – a
Zabari Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3124 Zabar, Petőfi út 26., képviseli: Radics
Szilveszterné) kérelmét elutasítja.

2.

A testület utasítja elnökét a döntés címzett részére történő eljuttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor, elnök
Salgótarján, 2014. december 9.
Jónás Gábor
elnök

Jónás Gábor:
Egy új kérelmet ismertet, amit a magyargéci roma nemzetiségi önkormányzat elnöke küldött a
részére.
Galajda Lászlóné:
Jelzi, hogy a közgyűlés ez év áprilisában a magyargéci roma nemzetiségi önkormányzatot 20
e Ft-al ruhanemű vásárlásban már támogatta.
Jónás Gábor:
Javaslata – tekintettel a szűkös anyagi helyzetre –, hogy ezt a kérelmet is utasítsák el. Kéri,
aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a javaslatot a testület 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
51/2014. (XII. 9.) NMRNÖ

Tárgy: Magyargéci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmének elbírálása

HATÁROZATA

1.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – szűkös anyagi lehetőségeire tekintettel – a
Magyargéci Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3133 Magyargéc, Rákóczi út 75., képviseli: Oláh
Tibor) kérelmét elutasítja.

21

2.

A testület utasítja elnökét a döntés címzett részére történő eljuttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor, elnök
Salgótarján, 2014. december 9.
Jónás Gábor
elnök

Jónás Gábor:
Minden évben megrendezésre kerül a „Tégy a gyűlölet ellen” labdarúgó torna
Balassagyarmaton a városi sportcsarnokban. Javasolja, hogy a testület bízza meg a Biztosabb
Jövő Egyesületet, hogy ezt a rendezvényt bonyolítsa le részünkre 150 eFt összegben. Kéri, aki
ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a javaslatot a testület 5 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
52/2014. (XII. 9.) NMRNÖ

Tárgy: megbízási szerződés kötése a Biztosabb
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megbízza a Biztosabb Jövőért Kistérségi
Közhasznú Egyesületet, hogy a „Tégy a gyűlölet ellen” megnevezésű sportrendezvényt
Balassagyarmaton szervezze meg és bonyolítsa le. A rendezvény 150 eFt, azaz százötvenezer
forintos kiadását a 2014. évi költségvetésének terhére, számla ellenében teljesíti.
2. A testület felhatalmazza elnökét a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor, elnök
Salgótarján, 2014. december 9.
Jónás Gábor
elnök

Jónás Gábor:
Ismét egy újabb kérelmet ismertet, mely a kazári roma nemzetiségi önkormányzattól érkezett
hozzá. Javasolja, hogy a Mikulásgyár látogatást 25 eFt-tal támogassa a megyei önkormányzat.
Klajbán Róbert János:
Bejelentette személyes érintettségét az ügyben.
Jónás Gábor:
Kéri a képviselőket szavazzanak arról, hogy ki kívánják-e zárni Klajbán Róbert Jánost a
szavazásból. Megállapítja, hogy 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellet a képviselőt a testület
kizárta a szavazásból és a következő határozatot hozta:

22

NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
53/2014. (XII. 9.) NMRNÖ

Tárgy: Klajbán Róbert János személyes érintettsége

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 2014. december 9-ei ülésén, az
egyebek napirendi pont keretében tárgyalandó kérelmek elbírálás során, Klajbán Róbert János
képviselő bejelentette személyes érintettségét.
A testület az érintettet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49. § (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. §-a alapján kizárja a döntéshozatalból.
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett ne vegyen részt a szavazásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor, elnök
Salgótarján, 2014. december 9.
Jónás Gábor
elnök

Jónás Gábor:
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a kazári roma nemzetiségi önkormányzat által szervezett
Mikulásgyár látogatást a megyei nemzetiségi önkormányzat 25 eFt-tal támogassa, szavazzon.
Megállapítja, hogy a javaslatot a testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
54/2014. (XII. 9.) NMRNÖ

Tárgy: Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
támogatása

HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 25 eFt,
azaz huszonötezer forinttal támogatja a Kazári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
megszervezett, a budapesti Mikulásgyárba történő utazás költségeit, utólagos elszámolási
kötelezettséggel.
2. A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor, elnök
Salgótarján, 2014. december 9.
Jónás Gábor
elnök
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Több hozzászólás nem volt. A közgyűlés ülését bezárta.
K.m.f.

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

………………………………….
Danyi Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Záradék:
Az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó határozati javaslat nem került elfogadásra,
ezért javaslom annak következő közgyűlésen történő újbóli napirendre vételét.
Salgótarján, 2014. december 11.

dr. Barta László
megyei főjegyző
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