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Nemzetĺs égi onko rm ányzatok elnökei : Jelenléti ív szerint

Egry Attila
Tisztelettel köszönti a nemzetiségi ĺinkoľmanyzatok elnökeit a2OI4' évi kcĺltségvetésről szóló
egyeztetést megnyitja. Szeretettel köszcinti a kisebbségi <inkormányzatok részérő| a
j.elenlévőket (G<ircig Nemzetiségi onkormányzat - Bozonász Itiniz, Bolgĺĺľ Nemzetiségi
onkormanyzat - Kalico.v GizeIIźt, Roma Nemzetiség onkoľmanyzat _ Beiga-oláh Tiboň,
Szlovák Nemzetiségi onkormźnyzat _ Kápolnai Kázmért), .ájno. a tĺibbi nemzetiségi
önkormĺányzatok ľészéről a meghívó ellenére nem jelent meg az egyeńetésen. A múlthéten
keľiilt kiktildésre a 20|4. évről szóló költségvetési előterjesztés, reméli volt idejfü a
nemzetiségi cinkormrínyzatok elnökeinek áttanulmĺínyozni, és ahogy |áthattáknémi módosítás
történt a tava|yi évi ťlnanszírozáshoz képest, ntivekszik a páIyázhatő összeg, illetve
vá|tozat|anul marad a műkĺjdtetésre biĺosított összeg. Valamint az önkormrínyzat tervei
k<jzott szerepel és a február IZ-i képviselő-testÍileti ülésľe keľül beterjesztésre az, hogy a
kisebbségek, nemzetiségeknek az elhelyezését biztosító helyiségek felúj ításta kenilnek.
osszességében, az egyik helyiség 4,3 mll,|iő forint étékben a másik helység pedig 1,8 millió
foľint értékben kerül felúj íÍásra ezek nettó összegek. Röviden ennyit gondolt volna a
kciltségvetéssel kapcsolatosan elmondani, a főösszeget lźLtták, az cinkormźnyzat heIyzete
érdemben a tava|yi, illetve a korábbi évekhez képest nem vźitozott, most is sikeľült egy
egyensúlyos költségvetést beterjeszteni. A jogszabźllyi kívanalmaknak megfelel, múkcjdése
stabil az önkoľmányzatnak, ahogy |átjak az íđei évben egy nagyobb költségvetést kíván az
tinkormányzat biztosítaĺi a nemzetiségek szźtmára illetve egy jobb, magasabb színvonalú
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környezetet azálta|, hogy a helyiségeket felújítják, ami nagyon régőta nem volt felújítva.
Megkérdezi, hogy kéľdésiik van-e a kc]ltségvetéssel kapcsolatban. Megadj a szőt.

Kalicov Gizella Julianna
A pá|yázati osszeggel kapcsolatosan szeľetné megkérdezni,hogy ez 10 vagy 11 felé lesz
osfrĺa, és egyenlő részben |ehet páIyazni, kinek milyen páIyázata van' az összeg az atíőI
fiiggően módosulhat.

Egry Attila
A páIyźvható összeg, 3,7 milrIiő forint, az összes nemzetiségi önkormĺínyzat, tehát mind a 1 1

részére kęrült kiírásra, illetvę a keľet meghatfuozása és a mĺáľciusi testiilet fogja kiími a
pttlyźr;atot. Egyéb kérdés van-e? Megadja szót.

Kápolnai }Kź.zmér
Napiľendi pont előtt szeľetne hozzászőIru, igaz a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatosan és

arlyagi támogatással kapcsolatban hívtfü cissze. Mivel van egy Iezźltatlan téma a múlt évre
vonatkozóan, mivel februarban ęlkezdték az önkormányzattal való taľgyalásokat, ami
gyakoľlatilag zátonyra futott, illetve ań. ígérték, hogy szeptemberi megbeszélés után, sőt
nyáľon is, a képviselő-testiilet napirendre ĺszí eń. a témźlt, de sem szeptembeľben' Sęm a
későbbi hónapokban effe nem keľĹilt sor. Levelet sem kaptak ezzelkapcsolatosan, illetve van
egy olyan tźljékoztatás, hogy az önkoľmányzat majd akkor lép ebben az ugyben, ha a
ható ságok az ugy et Lezárj ák.

Egry Attila
A2013. évet illetően, itt egy |ezártévrőIbeszélnek, hiszen maľ 2014. évet ímak, a2013. éwe
tekintettel, biztos, hogy maľ semmilyen dĺjntést nem fog hozni az önkoľmźnyzat. Ya|ő igaz,
hogy a tavalyi évben elkezdődcjtt egy egyeńetés, amelynek az onkoľmányzat vezetése is
nagyon <jrĺil' aktívan részt vett az egyeztetésekben' Yalő igaz, ott még nem zártak le minden
kérdést' de azért szeretné elmondani, hogy ez a módosítás, ami most a 2014. évet érinti és itt a
költségvetés teľvezésénél figyelembe lett véve, ez annak az eređméĺye, hogy mát szźtmtalaĺ
alkalommal 2013. évben egyeztettek. Lźúja, hogy nem pontosan az a mődosítás, amelyeket
onök ott igényként felvetettęk az egyeztetések során, de azt. is látni ke||, hogy az
önkormányzat költségvetése azbizoĺy egy szoros keretet tud csak biztosítani, hogy milyen
lehetőség, és mozgástér adott. Ennek figyelembevétęlével keľĹilt kialakításra a20I4. év. Ugy
gondolja, hogy a koľábbi évek,hez képest jelentős elmozdulás töľtént, azon felvetések mentén,

amelyeket oncjk tettek az egyeztetések során. Az egyeztetésękľől ań. szerctné elmondani,
hogy nem tekintik |eztlrtnak, szeretnék folytatni az egyeztetést, hiszen aľ.ő| bęszéltek, hogy
egy hossztl évękľę előremutaÍó keľetľendszert do|goznak ki, amellyel a nemzetiségi
önkormanyzatok mfüödése még tovább fejleszthető, javíthatő. Az idei évben ez most eseti

dontésnek tekinthető, hiszen a keretrendszer még nem keľült kialakításra, úgy gondolja, hogy
jelentős elmozdulás tĺiľtént a koľábbi évekhez képest. Ręméli, hogy a Nemzetiségi
onkormányzatokelnökęi is így |árják. Megadja aszőt.

Kápolnai Ká,zmér
Köszcini a tźljékoztatást, de gyakorlatilag igazáből nem adott kimerítő váLaszt alpolgármester
ur. Amint mondta 2013. év az már |ezárt, gyakorlatilag nincs semmi keľesnivalójuk ezze|

kapcsolatosan, holott nem eń. ígérték. A másik dolog aú. monđta alpolgráľmester úr, a
megbeszéléseken, hogy valóban új alapokľa akĄek helyezni a jövőben a nemzetiségek
arlyagítámogatásźń. de ebből atervezetből és javaslatból aztíink ki, hogy gyakorlatilag az
a|ap támogatásuk vá|tozat|anmaľadt a200 ezer,mát a2014. évben, holott ennek kellett volna



váItozni legalább valamilyen méľtékben' ha onök valóban váItoztatĺi akaľtak volna. A másik
dolog, hogy lénye ges vá|tozás töľtént eZ sem igaz, mert az e|ső évben 201 1 -ben 5 millió forint
volt a páIyázÍatási lehetőségük. Utána lett 3 milliő, ańáĺtava|y 1 millió és ęz a3,7 mil|iő ez
nem előre lépés. Nem beszélve aľról, hogy erre nem is 10-en, hanem ll-en pźiyźznak a
jövőben. Ez visszalépés.

Egľy Attila
Ezek a módosítások az on<jk igényei mentén lettek kialakítva. Az egyeztetéseken ezek a
módosítások meriiltek fel igényként, ezért indították el ezeket a módosításokat. YaIő igaz,
hogy magasabb finanszírozási igény is jelentkezett az Önök részétoI' de szeretné elmondani,
hogy itt akkor mindenki számźra egyértelmű legyen, hogy nem tudott még, legalább is ezt a
tájékoztatást kapta, hogy a nemzetiségi önkormányzatok, még egymás közott sem tuđtĺík
kialakítani azt az igéný, amellyel egységesen fel tudnak lépni a Józsefuaľosi
onkormányzattal szemben. A Józsefuaĺosi onkormtnyzat folýatja az egyeztetéseket, de az
egyeztetéseken egyébként a tavalyi évben folyamatosarl változő igényeket jeleztek, illetve
egymás között sem fudták ezt leegyeztetni, valamint sok esetben előfordult, hogy az
egyeztetések nem is voltak hattrozatképesek, meľt a 11 nemzetiségi önkormányzatból
előfordult, a minimum 6 nem jelent meg egy-egy ilyen egyeztetésen. Továbbra is nyitott a
Józsefuárosi onkoľmányzat, továbbra is szeretnének ębben előre haladni, de az egységes
keretrendszeľ kidolgozásĺíhoz sztĺkség vaĺl' hogy a nemzetiségi cinkoľmányzatok azt
gondolnfü, hogy egyhangúan kialakítsák véleményĹiket, de minimum feltétel az, hogy egy
erős tĺjbbség egy véleményen legyen, és azt lehessen mondani, hogy ez azigény, és akkoľ a
többiek pedig tudomásul veszik, hogy igen ez alakult ki a 11 nemzetiségi onkoľmányzat
gondolatában, mint hosszri távú megoldás. De jelen pillanatban nem látja ęzt akozos nevęzot.
Az önkormźnyzat a saját részéro| most lépett előľe igenis bővítette a ťlnalszirozást, igen is
egységesítette a feltétel ľendszeľt' az onĺjk által felvetett, és személy szeľint vitatja azt az
álláspontjukat, hogy eltérés lenne a Roma Nemzetiségi kisebbségi, illetve a t<jbbi Nemzetiségi
onkormányzat ťlnanszitozása kĺizött, vagy túl nagy lenne az o||ő, ezt továbbra is vitatja, ha a
2014. évi költségvetést hamegnézik, akkor az egységesítés megtörtént, és kozel amit onök
kértek, hogy a KSH adatokat figyelembe véve kerüljtin valamifé|e szorzó kialakításra
elmozdultak ebbe az iľĺĺnyba. Megadja szót.

Bozonász Irinĺ
A tavalyi táľgyalásokon személyesen nem vettrésń", de a képviselő taľsai tĺibbnyire itt voltak,
mindig olyan időpontban tĺjľténtek ezek a tríľgyalások, ami munkaidőben volt és nem tudott
részt venni, de a hírek eljutottak hozzá. Az egységes állásponttal kapcsolatban a Roma
onkormanyzatonkívül a 10 többi nemzetiségi önkoľmanyzatoĺbeliil, cisszesen egy aRomán
Önkorrrrányzat ľagaszkodott ahlhoz, hogy létszárrrar'ĺílryosarr legyen felosztva az a
ťlnanszítozási lehetőség. Az összes többi 9 önkoľmányzat ezze| nem értett egyet, sőt eń.
megfogalmaztźk |evé|ben is. Tehát úgy gondolja, hogy ez 90 %o-os arány a |O-hez képest'
e|éggé egységesnek vélik. Továbbra is fennáll ez alehetoség, tehát nem akarjak, hogy létszám
arányosan' mert ez teljesen ineális. Egyrészt a népszámlálási adatok sem reálisak. A saját
kcizösségével kapcsolatban is tudja, hogy sokkal többen vannak, mint ahogy a népszám|á|źsí
adatok ezt ígazoljfü. Eleve itt van eltérés. Vannąk olyan kĺizösségek, ahol sokkal több
|étszámot mondanak, mint amennyi a valóságban. Ugy gondolja, hogy létszám alapon nem
szabadna a kisebbségeket felosztani. Arrnál is inkább, mert a rendeményeik akaľ 30-an
vannak egy adott nemzetiségeken, akkor is ki kell bérelni egy termet, akkor is hangosítást kell
ťlzetni, a 200 ezres létszĺámhoz képest a 30 ezernek is ugyanolyan kĺiltségeket kell ftjlmutatni
bĺáľmilyen renđemény ez. Ezt nem szabadna alapul venni. A Józsefuaĺosi onkormtnyzat
ťlnaĺszírozásával kapcsolatban úgy érzi,hogy a tavalyihozképest, tényleg előrelépés töľtént,



legalább a pá|yázati keľet haromszorosára megnőtt, mert a tava|yiről véleméný sem tud
mondani, egész évre 100 ezeľ forintot nyeľtek kulturális tevékenységre. A 200 ezer forint arra
volt elég, hogy a minimális ftjnntartási dolgaikat ťĺnanszírozzák' A Görög onkormanyzaÍ.még
egy Szerencsésebb helyzetbe volt, mert törekednek a páIyázatokĺa és mindent megpróbálnak,
hogy valamilyen forľásokat bevonjanak. ortil annak, hogy legalább a helyiségek felújítása
megtörténik. Valamiféle jci elmozciulást lát, ĺle közęl sem elég ahhoz, hogy noľmálisan
tudjanak múködni. Annyira kevés ez a pénz, és akkoľa az adminisńráciőja az összes
ĺinkormányzafilknak, hogy kimeľülnek ebben az adminisztrźrciős feladatokban. Nem azétt,
hogy rendezvényeket szervezzeÍIek, sokkal több időt vesz igénybe anapi közel haľc a napi
ađmíĺísztrttcióban. Minden egyes 10 forintéľt is öt kört kell futni, hogy megkapjĺák ań.aĺésń.

Egry Attila
Lesz majd, hogy ha kérdés felvetés vaĺ azt meg tudja terĺri. Felháboľító és meghökkentő
dolgolaól beszé|t, o is mondana egyet. Megtöľtént a ĺemzetiségi önkormźnyzatol<nak
biztosított' Vajdahunyađ 1lB bejźrása. A felújítási költségek felméľése miatt, és azt
tapasńalták, hogy fagyasńőIźlda van elhelyezve a helységben, ami felveti a kéľdést, hogy ez
összekapcsolódik-e a nemzetiségi önkoľmtnyzati munkával vagy sem? Arľól tájékońattźk a
kollégak, hogy egy felszólító levelet is kiküldtek. Ugy gondolja, hogy ilyen ęszkozok
elhelyezése egy olyan helységben, amelyben a nemzetiségi önkormźnyzatoknak biĺosít
Józsefuaľos önkormányzata térítésmentesen. Ad hozzá adminisztrátoľt, fizeti a rezsĹjét
egyébként ennek a helységnek. Azt' szeretné kérni, hogy a nemzetiségi ĺinkormĺányzatok
képviselői tartőzkodjanak attő|, hogy ilyen típusú eszktjzĺiket oda bevigyenek. Ez egy
kozhatalmi teriilet, ami nem azért keri|t kialakításra, és biztosításľa hogy fagyasztő|áda
keľĹiljĺin elhelyezésre. Ilyen típusú kéľés nem érkezett korábban az cjnkormźnyzathoz. Eú'
felháborítónak taľtja. Egy részről az elhelyezése, ami akadályozza a műk<jdést. MásrészrőI
pedig van egy áramfogyasztása, amit az önkoľmányzat ťlzeti, hangsu|yozza, hogy a
Józsefuárosi önkormányzat ťlzetí a villanyszámlát. Jóhiszeműen biĺosítjfü a feltételeket, de
ĺem azért, hogy ott egy fagyasztőIáda működjön. Amennyiben je|zlk, hogy valamilyen
rendezvéĺyhez kellett az egy másik dolog, de úgy tudja, hogy régóta ott á|| afagyasztőláda, és
mĺiködik. Azt gondolja, hogy ezt vitassák meg egymás közĺjtt. Eń. a helységet onĺjk
megkapták haszntiatra. amit tisztességgel, és becsiilettel kell haszná|ĺi, és tényleg a célokľa,
azaz a nemzetiségi önkormanyzati fe|ađatok ellátásaľa kell ezt a helységet felhaszná|n. A
Józsefuaľosi ĺlnkormányzat ezért biztosította az onok számáĺa.Hozzásző|ásľa megadja a szőt
Bozonasz Iľini

Bozonasz Iľini
Egyetért azzal, hogy ez nem megengedett. Hosszú hónapokig, évekig egy raktarhelyiséget
alakítottak ki a' közĺisrjn kormányz'at'a,ink helységeiben' Ennek ellenérę azt szeretné, hogy ne
erre fele menjen most ez atźrgya|ás, meľt akkor nagyon el fogunk téľni a táĺgya|ás fontosabb
tészétőI, de teljes mértékben egyetért. Mindennapi harcuk volt nekik is a tĺjbbi kissebségi
ĺinkormányzatuknak is ezekkel az źů|apotokkal. Nem tudtak eredményre jutni, đe ta|tn az
onc'k hatósági kozbĄárásáva| ez kĺlnnyebben megoldódik, mert ők nem hatóság, viszont
onöktől lehet ilyen jellegű felszólítás Mint hatóság ftil lehet szólítan az egyes anomtiitlłĺa,
hogy ezek megszűnjenek.

Egry Attila
Megadj a szőt Zentai oszkáľnak.



Zentai oszkár
Részt vett az ĺisszes egyeztetéseĺ a 2013. évben, és nem jutottak közĺjs álláspontľa
nemzetiségek a tekintetben, hogy szeretnék, hogy megváItozzon az o támogatásuk. Ez volt
annak oka, hogy a 2013. évben nem döntött a képviselőtestület. Egy hosszú távú megoldást,
egy új keretrendszert szeretnének létrehozni, és ęzért foĺtos az egyetértés, hogy ne legyen
minden évben megkéľdője|ezve ez a rendszer. Most kényszerhelyzetbe vannak, minden évben
kell költségvetést alkotni. Az e|hangzottak alapj źn, azok a benyomások alapján, amiket ott
szerczÍękjutottak eÍre, a mostani javaslatľa. Ami vitathatatlanul előre lépés a 2013. évhez
képest. Reméli, hogy a jövőbe még egy ennél is jobb ľendszer születik. Mit mindenképpen
szeretne leszögezni, hogy itt az osszegek megállapítasa nęm a jő szándékhiányźĺt tilkłozi. Ez
az onkormtnyzat nagy kĺiltségvetésének része, hogy a nemzetiségi önkoľmanyzatokat, hogyan
és milyen módon támogatja. Most az eLoző évinél nagyobb cĺsszeggel tźlmogatja, nem olyan
összeggel a mire igény van, de ez Le az cinkormźtnyzatjó szanđékán, hanem a költségvetés
he|yzetétőI fligg. Nézzük át tételesen, hogy milyen módon támogatja az cjnkormányzat a
nemzetiségi <jnkormányzatok működését. 1. Biztosítja számukra ingyenes az adminisztráciőt,
biztosítja a helyiséget, és a helyiség rezsijét. Ez towénybe foglalt kötelezettség. Hogy az idei
évben felújításra kerülnek ezek az ingatlanok ez egy pozitiv dolognak tekinthető. Ami nęm
törvényi kötelezettsége az onkoľmányzatnak dZ, hogy ad egy alaptámogatást a
nemzetiségeknek. Ez víta taĺgy lehet, hogy ez az osszeg sok, vagy kevés, dę mivel ez az oĺ
kormźnyzatnak nem törvényi ktitelezettsége' ez azért a semmihez képest nem kevés. Ezen
kívul pá|yazati lehetőséget biztosít. Ami nagyon fontos, illetve tava|y ősszel felmeľült kérdés:
az egyen7ő banásmód kérdése. Az itt felsoľolt öt tétel mindegyike megfelel az egyenIó
banásmód kĺitériumának. hiszen hasonló feltétel rendszer mellett lett kialakítva.

Egľy Attĺla
Megadja aszőt a Szloviík önkoľmányzatnak.

Kápolnai Kázmér
Visszakanyarodik az ercďeti témźůloz. Az Alpolgáľmęsteľ ur és a Zentai úr is említette, hogy
nem volt egyetéľtés az ĺinkormźnyzatok kozott. A szeptember 4.-i megbeszélésen ott volt
mindenki, és kilencęn egyetéľtettek. Ha ezÍLem egységes állásfoglalás, akkor e|.lhez ne tud mit
szólni. Megkéľdője|ezi, hogy eľre hivatkoznak, mert ennek nincs alapja. Lehet, hogy most
on<'k hátradőlnek a székükben, hogy milyen nagyvonalúak, hogy a páIyazati <ĺsszeget

megemelték, de eznem éri el a ll.es évfolyamot, amikoľ 5 millióľa pá|yázhattuĺtk, és csak
tízen. De, még mivel ||- pá|yazhatnak eÍre az összegle, még a 20|2. sem éri eI. Ezze|
kapcsolatosan csak ennyit szeľetett volna mondaÍIi. A másik, meg úgy tudta, hogy csak a
katolikus egyházbarl vannak dogmák, megaz ortodoxoknál, de úgy tűnik, hogy a Józsefuarosi
t.lnkormrĺnyzatná| is vanĺlak dogĺllák' aĺnit sajnálattal tapasztal. Ön<ik képtelenek a200 ezer
forintos a|aptámogatástól eltérni, holott ĺem ęzt ígérték. Azt ieéÍték' hogy módosítanak'
vá|toztatnak ezen, íj alapokra helyezik. Nem tudja, hogy miéľt ľagaszkodnak onök a
pá|yazatolúloz, mert gyakorlatilag ez plusz munkát ad mindenkinek. Másrészt nem tudja,
hogy mivel 1l-en pźiyźznak,hogy ez milyen atánybanLesz a szétoszttsa? Haľmadik pedig, a
korábbi ciklusban legalább sikeľĹilt elérnifü azt' hogy nem kellett pźiyáznht<' hanem a
pá|yazati összeget ftjlosztották egyenlő arźnyban a nemzetiségek közcltt. Most is itt is lehetne
variáciőt csinálni, hogy ań. a 3,7 milliót. Mondjuk, vaľiálnfü azt, hogy 2 milliót
szétosztarÉnak közöttiik, 10-en, és akkor l,7 millióra lehetne páIyázn. Pl. mond egy összeget,
de hogy ha ragaszkodnak onök mindenáľon a 200 ezerhez, mert ez dogma onĺiknél, akkor
hiába jclttek össze. Akkor lĺába tesznek mi javaslatokat' ha eZ nem fog megváItozni, vagy
nem haj lan đők v á|toztatni.



Egry Attila
A felvetésére, hogy normatív alapból osszanak szét pénń', arľa azt szeretné mondani, hogy a
jogszabá|y nem teszi lehetővé. Tehát egy kozpénzről van sző, itĹ a páIyáńatás az amely a
megfelelő keret ahhoz, hogy eń. a kozpénil. a nemzetiségi cjnkormányzatok részére szét
osszák. Ez a mirumális műkĺjdtetés ez magyaÍázhatő, de azon túl, hiszen ont'k is nem
működtetni szeretnék az ĺjnkoľmźnyzatokat, hanem programokat szeretnének szervezni,
kulturális életet szeretnének élni, ahogy ez megismerésrę keriilt az egyeztetések soľán. Ez
egyedtil pá|yázati úton lehetséges. JogszabáIyi előírás, nem ők találtak ki, ők is a
jogszabźiyból veszik, hiszen nekik is ez az irtnyadő, További felvetésekĺe megadja a szot
ho gy me gv á|aszo|j a Zentai o szkáľnak

Zentai oszkáľ
Még egyszer kanyarodjanak vissza er're a szeptemberi egyeńetésre. Az töľtént, hogy 2013.
éwel kapcsolatban volt az a nemzetiségek felvetése, hogy egységesen 1 millió forintot
kapjanak pótlólagosan, de 20|4. éwel kapcsolatban, illetve az elkĺjvetkező évek
keretrendszerével kapcsolatban nem sikerült megegyenLi. Az egyeńetés témźlja az volt, az
<inkormányzat a2013. évben nem állt rendę|kęzésre olyan lehetőség, hogy plusz 10 millió
fori nttal ö s sze s sé géb en m e gemelj e a nemzeti s é gek tźlmo gatásźú.

Egry Attila
Megadj a a szot B ozonasz Irininek.

Bozonasz IrinÍ
A kérdése az, a tava|yi amiről tárgya|tak az 1 millió foľint onkormźnyzatonként. Ez egy
hosszú távú keret megállapodás a|apjźn lett volna, ha sikerÍilt volna megegyezni. Nem érti
pontosan hogy, hogy jön ez az 1 millió, és az újra elindulő tárgya|ások, tehát ez egy
kerettźngyalásoknak a része lesz továbbra is? Valami konkrétabb felvilágosítást, és aú. is
szeretné tudni, hogy mit ért az alatt, hogy nem értęttek egyet? Miben nem értettek egyet
pontosan on szeľint? Ezekľe a kéľdésekre szeľetne vá|asń.kapni.

Egry Attila
Zentai eln<jk úrnak megadj a a szőt v źiaszadásra

Zentai Oszkáľ
A tavalyi egyeztetés sorozat egyáIta|án ÍLem az 1 millió forintról szólt. A tavalyi egyeztetés
sorozat alĺrőI sző|t, hogy hogyan tl;ld az önkoľmányzat és a nemzetiségi cinkormtnyzatok
kidolgozni egy olyan hosszú távú tĺámogatási rendszert amivel, mindaz önkormĺínyzat mind a
nemzetiségi ĺinkormányzatok számolni tuclnak. E során a goncĺolkoclás során meľĹilt ftil a
2013. évi támogatás és a 2013. évrc ez az l mil|íó forintos felvetés, đe ez nem az
önkoľmányzat fe|vetése volt. Az önkormźnyzat felvetése az vo|t, hogy váltońassanak a
mostani rendszeľen, egy olyan fuányba amít, egy részt megenged az önkoľmányzat
költségvetése, másrészt a nemzetiségi önkormźnyzatok is egyet tudnak benne érteni. Azon a
ponton tart most atfugyalźs, hogy a nemzetiségi ĺinkormźnyzatok még nem tudtak egy ktizös
platformĺa kerĹilni, még pedig abban a tekintetben, hogy vannak olyan <inkormányzatok, akik
KSH létszám a|apján szeľetnék a tźmogatás összegét megkapni. Vannak olyan
önkormanyzatok, akik egyenlő ĺisszeget szeretnének kapni függetlentil attól, hogy hany
regisztrált választójuk van. Az is kérđés, hogy fix tisszegrĺ ttnnogatás legyen, akár
Iétszétmarányosan, akár alanyi jogon, vagy pedig ezt|<legészítse egy páIyázatí rendszer vagy
ne egészítse ki.



Egry Attila
Ha a képviselője ott volt, akkoľ bizos tájékoztattaont, ha nem, akkor pedig kérje meg, tegye
meg. Ez egy elvi felvetés volt a nemzetiségi tinkoľmányzatok részéro|, szakmailag nem volt
levezetve, hogy miéľt pont az 1 millió? Jó a kérdés , szeméIy szerint neki is ez volt a kérdésę,
és az trln<jk Urnďĺ is. Miéľt egységesen, ami nem is egészen felel mcg a jogszabáIyi
kíviĺnalmaknak. Ez egy olyan kéľdés, amely ott felmeriilt igényként, de ezt így további
pontosítások nélkül nem lehet a Képviselő-testület elé terjesaeni. Tovább kell menĺĺi az
egyeztetéseken, meľt biztos van jó megoldás, de ez csak az egyeztetés keretein belül fog
megtörténni. Ha bárki is azt gondolja, hogy a tava|yí évi egyeńetések sokasźrya hiźlba va|ő
vo|t, az téveđ, meľt meg kell nézni a20|4. évi k<iltségvetést. ItÍ. az eredmény. Ha onök úgy
gondolják, hogy szeretnének többet, szeľetnének máshogy, arľa mondták, hogy akkor
folyassák az egyeńetést. onök kezdjenek e| ezen költségvetési keretek mentén dolgozni,
hiszen az idei év elkęzdődĺitt, a kulturális életet indítsak be, és egyeztessenek havonta, és
kezdjenek el dolgozni a kĺivetkező évekľe előre. Nem az a megoldás, hogy minden
önkormányzat kapjon 50 millió forintot és rendben van. Jogszabá|yi előírások vannak,
kozpénz felhasznáIása tĺjľténik' ez érinti a Jőzsefvátosi onkormźlnyzatot, aki továbbadja ezt a
kozpéĺlzt, illetve érinti onoket, akik ezt fe|haszná|jak. Csak is jogszabáI|ya| egyező módon
lehet megtenni. Ugy gonđolják, hogy eľľe a pályánatás a jó móđszeľ, az elszámolás a
megfelelő, és ań. is jogszabá|y írja elő. Nem jó megoldás, hogy csak úgy mindenki kap egy
cisszeget, és mindenféle szakmai a|átźtmasnás nélkiil kap egy cisszeget, és utána elkölti. Ezt
így nem lehet támogatni képviselő-testĺileti oldalról sem. Ezt így a Képviselő-testület sem
fogadná e|. Ezért kell egy jő szakmai előkészítés, mert arra lehet hivatkozni, hogy mennyi
minden dolog kertilt el, ami miat1 ezt a döntést kell módosítaru, vagy a 2015-ben további
feltételeket kialakítani. Kéri, mondják meg a t<jbbieknek, hogy az egyeztetésekre jc]jjenek el.
Még most sincsenek itt, 5-en vannak itt a 11-bő1. Kereshetnek egy munkaidő utláni időpontot.
Az egyeńetés a hźn fa|ai kĺjzĺjtt történik. A kollégák segítik munkájukat, akiknek
munkaidejük van, ami egy idő utan lejar. Ha kifutnak a munkaidőből, aki a kisegítő
támogatás, amely ahazbőI érkezik, aznem fog a rendelkezésre állni. A Polgármesteri Hivatal
a feltételeket alapesetben munkaidőben biztosítja. Ha kérésként érkezik, meg tudjfü tenni
munkaidőn túl is, de ez extra terheket ró a Hivatal munkataľsalra. Jő, hogy ez felmerĹilt.
Tĺjrekedni fognak, hogy 4-Il2 5-kor legyenek a tttrgyalások, vagy hétfőn 5 őra. Kéri, jĺijjenek
el, mindenkinek legyen felhatalmazása, és akkoľ tudnak érdemben egyeńetru.

Bozonász lľini
Csak hétftĺi napokon  -to| 6-ig legyen egyeztető sorozat.

Egry Attila
AváIasztásokkalkapcsolatos munka rengeteg feladatot és papírmunkźú je|eĺt. Javasolja, hogy
március 10-én (hétfő) délután 77,00 órakoľ iiljenek össze. Erľe a meghívót még a héten
kiküldik. Megkéľdezi, jő az időpont? Jó, ľendben. Reméli hattrozatképesek lesznek.

Kápolnai Kázmér
Zentai oszkźtr hozzásző|ásara kíván rcagá|ni. A megbeszéléseket kifejezetten a 20l3-as év
anyagi tźrnogatásźtval kapcsolatosan kíviínták folytatni. AZt, hogy időközben onök ellhez
hozzákapcsoltĺĺk a jövőbeni támogatással is egybe ktjwe az egy dolog. Szerettek volna tav,a|y

kapni egy póttámogatást az 500.000.- Ft-os pá|yázat helyett, ami nem tcjľtént meg. Ugy
gondolták, hogy a 815 milliós költségvetéSi taľtalékbő|ta|ántud az onkoľmanyzat arésziik<re

valamit adni. A páIyázati ĺisszeget lehet módosítani, vagy nem?



Egry Attila
Jelenleg ez az összeg szerepel az elóteĄesztésben. Az a holnapi nap folyaman fog a
Képviselő-testület elé kerĺilni, és a Testület fog|a a döntést meghozni. Jelen pillanatban nincs
érdemi mozgástét abban, hogy eń, az osszeget megváltoztassák. Az év II. felében ott lehet
még megnézni, van-e a kciltségvetésnęk egy olyan elmozcĺulása, amely további pá|yázati
foľrást binosíthat a nemzetiségi ĺinkoľmźnyzatok részére. Az igényeket érdemes je|ezni akáĺ
írásban az Elnĺjk Úrnak, vagy nekem je|zi,hogy milyen progľamot szeretnének megvalósítani,
milyen költséggel, akkoľ legalább tájékońatást kaptak. Megpróbálnak biztosítani lehetőséget.
A|jegyző Asszony még annyit pontosít, hogy folyamatos páIyázat lesz a 3,7 miIIíó forintra.
Az ezzeI kapcsolatos előterjesztés a maĺciusi képviselő-testiileti ülésre fog bekerülni, hogy
pontosan a ptiyáztatás hogyan fog tĺiľténni. Ennek a szakrnai előkészítése folyik, és ennek a
része az, hogy folyamatos pá|yáńatásta gondolnak jelen pillanatban.
Megadj a a szőt Zentai oszkaľ ęlnöknek.

Zentai Oszkáľ
A pénzmarudvánnyal szemben azok a pluszigények vannak állítva, amelyek most nem
keriiltek betewezésre a kĺiltségvetésbe, ez jelenleg most 5 milliaľd foľint. Nem a
nemzetiségek ígénye van szembęáIlíwa a 810 millió forinttal, hanem atava|yi sokmilliárdos
plusz igényből kellett kíváIasztan azokat, amelyek eredetileg nem kerĹiltek betervezéste a
költségvetésbe, hogy apénzmaradváný a Képviselő-testiilet mire kívanjafe|hasznélni. Nem a
jószandék híányárőI van szó.

Bozonász Irini
Megkérdezi, a 3,7 millió forintos pá|yźnati összeg egyenlően lehet pźl|yázni a 1I
önkormányzatnak, vagy benyújtják a pźiyázatot, amely nemzetiségenként lehet más-más
összeg? Nem egyenlő tészte lenne elosztva, hanem apá|yźnatok alapjźn.
Úgy ĺĺnik, hogy nagy az az osszeg, amelyet a felújításra fordítanak. Elolvasta az anyagot, sok
milliónak tiĺnik a felrijítás. Biztos, hogy ennyibe keľĹil?

Egry Attila
1,8 millió foľint.

Bozonász Irini
Szeľepelt otĺ3,4 millió foľint is.

Egry Attila
Mert ket.tő helyiségről beszélnek. A Vajdahunyacl utca 1/b. és a Vajclahunyacl tltca 14, szám
alatti helyiségekről. Itt jogszabályi keľetekľő| van sző. Ha felújítjak a helyiségeket, ak<kor azt
úgy teheti meg az onkormiínyzat, hogy a felújítás minden Józsefuiíľosban ta|á|hatő
nemzetiségi önkormányzatot érint. A másik helyiségben beá.rik a tető, ftidémproblémĺák
vamak, ázik.

Bozonász Iľini
Ha ilyen szépen felújítják majd a helyiségeket, akkor felévenként egyszer valaki, akinek van
olyan jogosítványa az onkoľmanyzatban, hogy megĺézze, hogy ezek a helyiségeket
rendeltetésszerllen hasznźijźk-e, vagy nem. Ilyen extľém dolgok, amiket az előbb
megemlítettek, azok legyenek kíztrva. Jó lenne, ha a helyiségek irodaként, kisebb
rendezvéĺyek ľendezésére, normális kĺjrĺilmények között lehetne azokat hasznáIru, és ne



kelljen szégyenkezni' mert egy nemzetiség ,,disznő őIat" tart fent, és nem lehet vele
megbirkózni. Esetleg íľásbeli figye|meztetést lehetne adni a másiknak.

Egry Attila
Dady Kálmánnak adja meg aszőt.

Dr. Dady Kálmán
Megkérdezi, mikoľra tervezik a felújítást, és mennyi ideig fog az tartani? Erint-e a
kampanyidőszakot?

Egry Attila
Az e|óteqesztés most a fonás meghatźttozásáro| szól, pontosan a munkfü elvégzése nem
témája az e|őterjesztésnek. Ugy gondolja, tavasz vége, nyár eleje. A Kisfalu Kft. fogja
bęütemezni a munkát, és a Kft. is fogja végrehajtani.

Kalicov Gizella
A 3,7 millió forinttal kapcsolatban, mit jelent a folyamatos pá|yázat? AkóÍ szeptembeľben is
lehet pályázni? Nem Ieszhatáridő apá|ytzatok beadásiĺra? Eń. kicsit fiľcsállja.

Egry Attila
Létezĺk apźt|yáńatásnti' hogy kiírják a keretet és van egy-két hónap, fix határidő, ameddig be
kell nyújtani apá|yźnatokat, de akkor az egészídőszak'ra és az egész <ĺsszegre be kell nffitani
azokat. Ez egy könnyebbség akar lenni, hogy folyamatosan fudnak pá|yázni. Nem kell most
az egész éves tematikájźn kialakítani, páIyazru, ęz á,|ta| elveszítve a rugalmasságot.
Természetesen az tinkormányzat megleheti, bead egy olyan páIyźnatot, ani az egész évrő|
szől', az <isszeg pľogramľól és kéri annak a ťtnanszírozásźú, egy összegben. Viszont ęz a forma
klzĄaaz évkozbęnivźtItoztatás lehetőségét.Ez a gondolatiság áll e mögött a javaslat mögött.

Kalicov Gizalla
A 3,7 millió forintra 1 1 ĺjnkormányzat pá|yźzhat. Ha mind a 11 cjnkormźnyzat pá|yźuik, és a
lehető legiobban, akkor is önkoľmányzatonként 310.000.- Ft fog jutni. Ez o|yan kevés pénz,
hogy az nem ad lehetőséget eľľe a rugalmas dologra. Minden pénfí szeptemberig el kell
kcĺlteni. Most tudja, hogy pontosan mire akar pá|yazru. Ez 2-3 ľendezvényre szfüösen,
szerény módos elég, külső támogatás igénybevételével. Nem hiszi, hogy van éľtelme a
rugalmas pá|yáztatásnak ebben az esetben, meľt nincs idejiik, másrészt olyan kevés ez pénz,
hogy nincs értelme rugalmassá tenni. Híába jut májusban valakinek valami eszébe, ki fog
derĹilni, hogy iires a kassza. Ez nem reális dolog.

Egry Attila
Az onök helyébe, nem úgy ímá apáIytzatot, hogy 300.000.- Ft-ra pá|yaznak. Készítene egy
nagyon jő páIyazatot, hiíny fot szeretnének mozgósítani. Az e|oszlźtsát megmutatja ez a
nemzetiségi onkoľmányzatoL<nak. Van olyan nemzetiségi önkoľmĺĺnyzat, ameIy egy nagyobb
lélekszĺímmal van jelen, és van, aki egy nagyobbal van jelen Józsefuaľosban. Lehet, hogy a
kisebb lélekszĺĺmú önkormányzatnak kisebb ĺisszegĺi keľet kell. A páIyźnati szabaďságot
meghagyjak a nemzetiségi önkormźnyzatoknak. Iťak meg a páIyázatot, legyen az egy jő
szalłnai anyag) a Képviselő-testiiletnek megvan az a|ehetősége, hogy kipótolja az osszeget,
aľra is megvan a lehetosége, hogy az év kcizben kimeľĹilt keretet feltöltse, ha a költségvetés
engedi. A Képviselő-testület az e|fogaďott előterjesztést az év folyamán módosíthatja is.
PótlóIagos keretet határozhat meg.



Kalicov Gizella
Megállapodást lesz az <jnkormáĺyzatok közĺitt, amelyben konkĺétan meg lesznek jelcilve az
összegek a működés tekintetében.

Egry Attila
Az előterjesztés mellékletét képezí a szetzođés.

Brrzĺlnász lľini
Egy plusz pontot szeretne a megáIlapodásba. Május tájarl tĄra lehessen tfugyalni a további
ťlĺanszírozást, amennyiben az onkoľmtnyzatnak ęffe anyagi lehetősége van. Erre csak
szóban kaptak itt ígéretet.

Egry Attila
A|jegyző Asszony aztmondja' nincs lehetőség ezt szerződésben kik<jtni.

Dľ. Mészáľ Eľika
Azért nem lęhet felfiiggesztő feltétellel egy szerződésbe mind, ezt beletenni, męrt nem tudjak,
hogyan fog alakulni a k<jltésvetési helyzete a pénzmarađvź.ĺly után. Előre olyan
kötelezettséget vźi|a|ni, amelynek a fedezetét nem Iátja 7 Képviselő-testület, azt nem lehet
megtenni. Ezéľt javasoIta azt mind Alpolgáľmester Úr, mind pedig Elnök Úr, hogy
folyamatosaĺ egyeńessenek. Májusban, amikor mar |átjak a pénzmarađvźlný, ismét lehet
tźrgyaIní, és az együttmfüödési megállapodást is lehet májusban módosítani. Az
egytittmiĺkĺidési megállapodás és a páLyćuati renđszer nem függ össze. Az egyittmúkĺidési
megállapodás a műkcjdésről szól' ApáIyźzat tekintetében a maĺciusi képviselő-testtileti ülésre
ęgy új pá|yazati rendszeľt fognak elfogadni, amiben egy nagyobb szabadságot próbál
biztosítani az önkormźnyzatokrészére. A mfü<jdésbe nem lehet belekeveľni a páIyázatot és az
ę|.lhez sztiksé ge s p énzeszkozoket.

Bozonász Iľini
Milyen módon lehet ezt írásban rogzítení,hogy ez a lehetőség fennáll?

Egry Attila
Ezt a lehetőséget jogszabáIy biztosítja a Képviselő-testĺilet szźrnára, mint tulajdonosnak, ezt
bárhol leíľni, nincs értelme. EzzeI nem tudnak újabb információt mondani, mint ami
jogszabźllyi előírás, és mindenki előtt tudott. Előzetes dĺjntéshozatalt nem lehet hozni. Ilyen
típusú kényszeľítő javaslatot nem lehet a Testület elé vinni. Dönthet arrő|, ha előterjesztés
késztil, afedezet renđelkezésľe áll, és van mögötte egy szakmaimega|apozott đokumentum.

Kápolnai Kázmér
A maga részétolnem helyesli, és nem tźmogatja a rugalmas páLyázati lehetőséget. Töređék év
van, maximum szeptemberig lehet pá|yazru. Bizonýalannávźl|t a dolog azźńta|, hogy 1l-en
pá|yázhatnak, nem egyenlő részben. A Roma onkormanyzat ís pá|yázhat, ami még sosem
fordult elő' és azt sem lehet tudni, hogy merľryíre páIyázlk. El kellene különíteni, hogy
merrnyi lehet a ciganyok źůtal pá|yázható keret, és mennyi lehet az összes tc]bbi. Igy
keveľednek a dolgok, és bizonýa|allnáválik.

Egry Attila
A korábbi években is páIyázhatott volna a Roma Oĺlkotmányzat. Az, hogy nem nyújtott be
páLyázatot, az az egyéni döntése volt. Ilyen típusú kizáĺást nem lehet megtenni, pontosaĺr a
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jogszabźt|yok miatt, amely az egyen|ő banásmódot
lehető sé g, ez me gkülĺinbĺiztetést j elentene.

Kápolnai Ká.zmér
Igy is megkiilönböztętés van.

Egry Attila
Amennyiben nincs több kéľdés, hozzászőIás, t,gy
e gyeztetése ĺ, és hozzászólásaikkal se gítették a munkát.
Az egyeztető megbeszélést 11 óra 11 perckoľ bezárja.

Budapest, 2014. februĺĺr 11.
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