Szám:12/1-6/2009.
JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. február 9-én a Megyeháza
Képviselő irodájában 10 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Ifj. Kozák János elnök, Holdosiné Bánhegyi Ildikó elnökhelyettes, Markos
Róbertné, Babai János és Kozák János a testület tagjai.
Távolmaradását bejelentette: Babai Elemér, Dömötör Miklós, Orbán István és Orsós János,
képviselők
Jelen volt továbbá:
Dr. Molnár Ibolya aljegyző
Horváth Mária a Gazdasági Iroda vezetője
Jurics Imre Informatikai csoportvezető
Göndör József Ifjúsági és sport menedzser
Győrffy Árpád újságíró, Napló
Jegyzőkönyvvezető: Jurics Imréné
Ifj. Kozák János köszöntötte a megjelenteket, megállapította, a hogy a testület 9 tagjából 5 fő
jelen van az ülésen, a bizottság határozatképes. Indítványozta, hogy az ülés napirendjét
egészítsék ki a vegyes ügyekben a „Közlemény a vasárnapi eseményekről” c. napirenddel.
Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
1/2009.(II.9.) MCKÖ határozatot
A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. február 9-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
1. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
módosítása
Előadó:
Ifj. Kozák János elnök
2. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapítása
Előadó:
Ifj. Kozák János elnök
3. Tájékoztató az MCKÖ nyertes pályázati programjáról
(szóbeli előterjesztés)
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4. Vegyes ügyek
- A tanulmányi ösztöndíj megvalósításáról
-

Az MCKÖ honlapjának létrehozásáról

-

A Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata

-

Közlemény a vasárnapi eseményekről

Határidő:
Felelős:

azonnal
Ifj. Kozák János elnök

A napirendek tárgyalása előtt Ifj. Kozák János kérte a testület tagjait, hogy a vasárnap elhunyt
Marian Cosma emlékének egy perces néma felállással adózzanak.
Napirendek tárgyalása
1./ A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
módosítása
Ifj. Kozák János elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az ülés megkezdése előtt tartotta saját
ülését, ahol a napirendet megtárgyalta. Felkérte Markos Róbertnét, hogy ismertesse a
bizottság döntését.
Markos Róbertné elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendet a testület részére
elfogadásra javasolta.
Horváth Mária elmondta, hogy az MCKÖ 2008 évi költségvetése a kamatbevételekből
16.000 forinttal emelkedett. Feladatalapú támogatásként kapott többletbevétel 10.000 forint.
Az előterjesztésben a többletbevétel került a helyére, jelentősége majd a pénzmaradvány
elszámolásakor lesz.
Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
2/2009.(II.9.) MCKÖ határozatot
A Veszprém Megyei Cigány Önkormányzat 2008. évi költségvetésének egyes előirányzatai az
alábbiak szerint módosulnak:
Bevételek:
Hozam és kamatbevételek
Központosított állami
támogatás:

18 ezer Ft-ról

34 ezer Ft-ra,

1 190 ezer Ft-ról

1 200 ezer Ft-ra,
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Kiadások:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
Határidő:
Felelős:

104 ezer Ft-ról
30 ezer Ft-ról
1 066 ezer Ft-ról

106 ezer Ft-ra
31 ezer Ft-ra
1 089 ezer Ft-ra.

azonnal
ifj. Kozák János elnök

2./ A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
megállapítása
Ifj. Kozák János elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta.
Felkérte Markos Róbertnét, hogy ismertesse a bizottság döntését.
Markos Róbertné elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a napirendet a testület részére
elfogadásra javasolta.
A napirend tárgyalásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
3/2009.(II.9.) MCKÖ határozatot
A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak
szerint állapítja meg:
Bevételek:
Központosított állami támogatás
Bevételek összesen:

892 ezer Ft
892 ezer Ft

Kiadások:
Dologi kiadások
Kiadások összesen:

Határidő:
Felelős:

892 ezer Ft
892 ezer Ft

folyamatos
ifj. Kozák János elnök

3./ Tájékoztató az MCKÖ nyertes pályázati programjáról
Holdosiné Bánhegyi Ildikó elmondta, hogy „Az én világom” című pályázaton nyert az
önkormányzat 360 ezer forintot. A képzőművészeti pályázatot cigány fiatalok számára
hirdették meg. Az elképzelések szerint a legjobb alkotások Veszprémben a megyeházán
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kerülnek kiállításra, a díjazott fiatalok pedig egy hosszú hétvégét tölthetnek el olyan
képzőművészekkel, akik a tevékenységüket segíteni, fejleszteni tudják egy szakmai
tehetséggondozó program keretében.
Ifj. Kozák János felhatalmazást kért a testülettől, hogy megkezdhessék a pályázati célok
megvalósítását, úgymint a pályázat kiírását és a kapott támogatás felhasználásának részletes
kidolgozását.
Babai János kérte, hogy a munka során egyeztessenek.
Ifj. Kozák János ígéretet tett az egyeztetésre.
Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
4/2009.(II.9.) MCKÖ határozatot
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy „Az én
világom” című – cigány fiatalokra vonatkozó – pályázat kiírását készítse el, a 360 ezer forint
pályázati támogatás felhasználásra tegyen részletes javaslatot.
Határidő: 2009. március 10.
Felelős: Ifj. Kozák János elnök
4./ Vegyes ügyek
-

Tájékoztató a tanulmányi ösztöndíjról

Ifj. Kozák János elmondta, hogy a testület tavaly döntött arról, hogy 500 ezer forinttal
létrehoz egy tandíjkeretet, amelyből tanulmányokat folytató cigány fiatalokat támogat. Ez
azonban technikai okokból nem valósult meg, mert felvetődött, hogy ha a támogatás összege
adóköteles, akkor a támogatás célja – a kis összegek miatt – nem tud megvalósulni. Ezzel
kapcsolatban 2008. október 31-én állásfoglalást kértek Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Főosztály, kisebbségi jogi és önkormányzati osztálytól, ahonnan válasz a mai napig nem
érkezett. Közben különböző települések kisebbségi önkormányzatai jelezték, hogy kisebb
összegekkel támogatnák ezt a keretet, de az említett okok miatt még ez sem érkezett be. A
megoldásokról tárgyalásokat folytattak dr. Molnár Ibolya aljegyzővel, ennek során kialakult
egy lehetséges megoldás. Felkérte dr. Molnár Ibolyát, hogy ezt ismertesse.
Dr. Molnár Ibolya arról tájékoztatta a testületet, hogy az eredetileg elképzelt tanulmányi
támogatás jelentős adó és járulékfizetést vont volna maga után, ez a tervezett keretet több
mint 50 % - ban elvitte volna. Az lehetne megoldás, hogy egy már meglévő alapítványon
keresztül történjenek a kifizetések. Erre a megyei önkormányzat Gyermek és Ifjúsági
közalapítványát gondolták felkérni, mivel az alapítvány céljai között szerepel a hátrányos
helyzetben élő fiatalok támogatása. A gyakorlati megoldás az lehet, hogy ezt az összeget a
konkrét cél meghatározásával átadja az MCKÖ az alapítványnak, végül pedig a kuratórium
számol el az összeggel. Hátránya ennek a megoldásnak, hogy jogilag az alapítvány
kuratóriuma dönt az elosztásról, tehát az MCKÖ képviselője csak meghívottként vehet részt a
kuratórium ülésén.
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Göndör József azzal egészítette ki az elmondottakat, hogy a kuratórium ezt fel tudja vállalni,
az összegeket kezelési és egyéb költségek nélkül eljuttatja a rászorulók számára. A
kifizetéseknek két kritériuma van, az egyik, hogy a kuratóriumnak kell döntenie róla, a másik,
hogy a kifizetés utólagos, számla és elszámolás ellenében történhet. Az elosztást nem látta
aggályosnak, mert véleménye szerint ebben az esetben a kuratórium az MCKÖ javaslata
alapján hozná meg a döntést. Az egész folyamatot a kuratórium elnökének írásos
megkeresésével kell kezdeni.
Ifj. Kozák János megkérdezte, hogy milyen számlák szükségesek az elszámoláshoz
Göndör József azt válaszolta, hogy a tanulást igazoló számlák kellenek, például utazásról
beiratkozási díjról vagy tankönyvekről. Ennek bemutatása után a pénz azonnal átutalásra
kerül.
Babai János megkérdezte, hogy miért nem az MCKÖ hoz létre egy saját alapítványt.
Dr. Molnár Ibolya azt válaszolta, hogy azért mert azt a törvény nem engedi.
Kozák János elmondta, hogy nem az ifjúsági alapítvánnyal van gondja, hanem azzal hogy ezt
a pénzt ugyan az MCKÖ adja támogatásként, de ha nem ők írják ki, nem ők adják, a javaslatot
csak „figyelembe vehetik” akkor mégis olyan látszata van, mintha nem is lenne közük hozzá.
Azt tartaná jobb megoldásnak, ha az ifjúsági alapítvány kuratóriuma valamelyik
képviselőjükkel bővülhetne.
Ezután hosszas vita alakult ki arról, hogy a kuratóriumon kívül a pénzt milyen formában
lehetne átutalni, milyen módon elosztani úgy, hogy minél kisebb legyen a levonás.
Ifj. Kozák János lezárta a vitát, majd kérte a testületet, hogy szavazzon arról, hogy az
állásfoglalás megsürgetése után ezt a témát tűzze ismét napirendre a testület legkésőbb 2009.
március 10-ig.
Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
5/2009.(II.9.) MCKÖ határozatot
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Főosztálynál megsürgesse az állásfoglalást a tervezett tanulmányi
ösztöndíjról, majd ezt a témát a következő ülésén ismét napirendre tűzi.
Határidő: 2009. március 10.
Felelős: Ifj. Kozák János elnök
-

Az MCKÖ honlapjának létrehozásáról

Ifj. Kozák János elmondta, hogy már régóta szükségesnek tartaná, hogy a megfelelő
információáramlás miatt az MCKÖ - nek saját honlapja legyen, amelyen megjelenhetnének a
megyei rendezvények, programok, híranyagok szöveges és képes formában is. Ennek

6
érdekében kérték meg Jurics Imrét, hogy nézze meg, hogy a megvalósításra milyen
lehetőségek vannak.
Dr. Molnár Ibolya azt hangsúlyozta, hogy a honlapért valakinek felelősséget kell vállalni,
egyrészt a felrakott anyagok minőségéért, másrészt meg kell felelni az adatvédelmi
szabályoknak, figyelni kell arra is, hogy anyagok jogilag rendben legyenek. Mindez olyan
folyamatos munkát igényel, amit a megyei önkormányzat hivatala nehezen tud felvállalni.
Ifj. Kozák János azt mondta, hogy az MCKÖ a megyei önkormányzathoz tartozik, ezért
gondolta úgy, hogy a megyei önkormányzat lenne a felelős. Kérte, hogy először hallgassák
meg a szakember véleményét a honlapalapításról.
Jurics Imre elmondta, hogy két alapvető dolog szükséges egy honlap elkészítéséhez: a
domain név és a szerver. Ha ez meg van, akkor ki kell a honlap dizájnját és, struktúráját
alakítani, innentől folyamatosan tartalommal kell megtölteni, illetve fejleszteni kell. Utána járt
annak is, hogy mindez mibe kerül, a legjobb ajánlat az arculat kialakításra, a szerver
biztosítására 120 ezer forint, az éves fenntartásra pedig 20 ezer forint volt. A 120 ezer forint
egyszeri költség, a 20 ezer pedig szerződés kérdése. A működtetésre több megoldás is van,
ennek bemutatására roma oldalakat nyomtatott ki és hozott bemutatásra. A honlapok között
van olyan, amit romaegyesület működtet, van, amelyiket a cigány kisebbségi önkormányzat,
de talált olyan lapot is, amely alapítványi működtetésben jelent meg. Elmondta, hogy a cég
kiválasztásában szívesen segít az informatikai csoport a napi működtetést azonban nem tudják
felvállalni, mert az egész hivatalban hárman vannak informatikusok.
Ifj. Kozák János megkérdezte, hogy a lap anyagokkal való feltöltése igényel e különleges
szakképzettséget.
Jurics Imre szerint nem, alapvető számítástechnikai képzettséggel azt kezelni lehet.
Babai János elmondta, hogy neki van már tapasztalata a honlap készítéssel kapcsolatban,
egyetért azzal, hogy nem a pénz a gond a megvalósításnál, hanem, hogy ki fogja azt
karbantartani, anyagokkal feltölteni, figyelni rá.
Kozák János úgy foglalta össze, hogy olyan emberre van szükség, aki a kisebbségi
önkormányzat által leadott anyagokat megszerkeszti, ha szükséges stilizálja, figyel arra, hogy
az jogilag is megfelelő legyen és ért hozzá, hogy a honlapra feltegye.
Győrffy Árpád is szót kért és elmondta, hogy a fenntartás nem gond akkor, ha
meghatározzák, hogy ki adja az anyagokat, és hogy ki felelős a honlapra felkerült adatokért.
Holdosiné Bánhegyi Ildikó szerint átmenetileg elegendő lenne kibővíteni a megyei
önkormányzat honlapján a már meglévő kisebbségi oldalt úgy, hogy oda tennék fel a
rendezvényeket és az egyéb információkat is. Azt javasolta, hogy a következő ülésig
megbeszélik, hogy ki tud ebben nekik segíteni és akkor visszatérnek rá.
Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
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6/2009.(II.9.) MCKÖ határozatot
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Az MCKÖ honlapjának
létrehozásáról” c. napirenddel kapcsolatban még további előkészítést tart szükségesnek mely
alapján a következő ülésén ismét napirendre tűzi. Felkéri elnökét, hogy a szükséges
előkészítést végezze el.
Határidő: 2009. március 10.
Felelős: Ifj. Kozák János elnök
-

A Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálat

Ifj. Kozák János megkérte dr. Molnár Ibolyát, hogy ismertesse ezt a napirendet.
Dr. Molnár Ibolya elmondta, hogy az MCKÖ megalakulásakor együttműködési
megállapodást kötött a megyei önkormányzattal. Álláspontja szerint a megállapodás alapján
megfelelő az együttműködés ezért azt csak egy határozattal meg kell erősíteni, amennyiben a
testület álláspontja is ez.
Ifj. Kozák János véleménye szerint a megállapodáson nem kell módosítani, ezért kérte a
testületet, hogy szavazzon a megállapodásról.
Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
7/2009.(II.9.) MCKÖ határozatot
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak módosítását nem tartotta
szükségesnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Ifj. Kozák János elnök
-

Közlemény a vasárnapi eseményekről

Ifj. Kozák János elmondta, hogy szombaton éjjel Veszprémben egy szórakozó helyen,
brutális módon öltek meg egy sportolót. A média azóta bejelentette, hogy az elkövetők
cigányok voltak. Ezt feltételezések alapján tényként közölték, majd ezt szalonképtelen
megfogalmazások is követték. Vasárnap este a cigány kisebbségi önkormányzat képviselői
összejöttek Pápán, mert úgy gondolták, hogy nem mehetnek el szótlanul az események
mellett, és véleményüket közleményben fogalmazták meg. A közleményt felolvasta. (A
közlemény teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Annyit fűzött hozzá, hogy a
közleményben leírtak magában foglalják a magyarországi cigányság gondolatait az ügyről.
Babai János egyetértett az elhangzottakkal, de kiemelte, hogy az MCKÖ meg tudja oldani a
megyei gondokat, nem szükséges, hogy Horváth Aladár és más politikusok ide jöjjenek, és itt
nyilatkozzanak.
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Kozák János felháborítónak tartotta azokat a cselekményeket, amelyek az emberélet
kioltására irányulnak, mert senkinek sincs joga a másik ember életéről rendelkezni. Azt is
nehezményezte, hogy az interneten számos olyan megnyilvánulás található, amelyben
különböző mozgalmak és pártok a saját céljaik érdekébe akarják az eseményeket felhasználni.
A nyilatkozatban azt is hangsúlyozzák, hogy ezt ne tegyék. Nehezményezik azt is, hogy
mindenki kollektív büntetésre buzdít, míg szerinte azt kell megbüntetni, aki bűncselekményt
elkövette és nem a származását kell nézni. Magyarországon sorsközösséget kell vállalni a
magyaroknak és a cigányoknak, mert egy hajóban eveznek. Nem a cigányokat kell
elmarasztalni, hanem a bűnösöket megbüntetni. Nem ért azzal egyet, hogy cigánybűnözést
emlegetnek, mert ez cigányellenes hangulatot szít. Emlékeztetett arra, hogy Ausztriában, a
boltokban tolvaj magyarokat emlegettek. Senki sem tudja megmondani, hogy mi a magyar és
mi a cigánybűnözés. Igazságszolgáltatásra van szükség, akárhova is tartoznak. Sokan
próbálnak ebből a dologból politikai tőkét kovácsolni. Megalakult a Magyar Gárda, szervezni
kezdték a cigány gárdát. Az uszító szavak senkinek sem jók, a bűnbak keresés egy
népcsoportban találva meg, nem megengedhető.
Babai János szerint is, ha kimondták, hogy cigányok ölték meg a sportolót, akkor azokat el
kell fogni, de az interneten elhangzó durva véleményektől már a cigányemberek is félnek.
Ifj. Kozák János kérte a testületet, hogy fogadja el nyilatkozatot, amelyet az interneten és az
újságban is meg kívánnak jelentetni.
Ezt követően a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
8/2009.(II.9.) MCKÖ határozatot
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a veszprémi sportolók megtámadásával
kapcsolatos Közleményben foglaltakkal egyetért, azt elfogadta. Felkérte elnökét, hogy a
Közlemény közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Ifj. Kozák János elnök
Ifj. Kozák János megköszönte a testület ülésén jelenlévőknek a részvételt, és mivel egyéb
hozzászólás, megtárgyalandó téma nem volt, a testület ülését 12:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Ifj. Kozák János
elnök

Holdosiné Bánhegyi Ildikó
elnökhelyettes, jegyzőkönyv-hitelesítő
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Veszprém megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
KÖZLEMÉNY
Veszprém megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében osztozunk az elhunyt Marian
Cosma kézilabdázó családjának fájdalmában. A neves sportolót nem csak mi magyarok
veszítettük el, hanem a nemzetközi sport és különösen hazája, Románia is. Együtt érzünk
azokkal a hozzátartozókkal, szurkolókkal akik a sebesült sportolókért aggódnak.
Felszólítjuk a bűncselekmény elkövetőit, hogy azonnali hatállyal adják fel magukat a
rendőrségen, származásuktól függetlenül vállalják aljas tettükért a felelősséget és annak
következményeit.
Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja a békés társadalmi
együttélést. Felhívjuk az üggyel kapcsolatban nyilatkozók figyelmét, hogy a bűnösöket tetteik
alapján és ne származásuk szerint ítéljék meg.
Mi cigány vezetők is elítéljük a bűnelkövetőket, és mint tisztességes cigány emberek is
kitaszítjuk magunk közül azokat, akik a becsületesen, tisztességesen élőket járatják le.
Egyúttal határozottan visszautasítjuk a kollektív bűnösségre vonatkozó általánosító
megfogalmazásokat.
A Veszprém megyei cigány kisebbségi önkormányzatok nevében kérjük a Veszprém Megyei
Rendőr Főkapitányságot, hogy az elkövetők mielőbbi kézre kerítésével és a bíróság elé
állításával nyugtassák meg a közvéleményt.
Veszprém, 2009. február 8.
Ifj. Kozák János sk.
VMCKÖ elnök
A kiadmány hiteléül:

