TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
Szám: 2-16/2014.

JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. szeptember 1-jei
üléséről.
AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme melletti tárgyaló,
Szekszárd, Béla király tér 1.
AZ ÜLÉS KEZDETE: 09.30 óra

A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK:
dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kollár
László, Krauss Péter, László Ferenc, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Széles András,
Takács László, Takács Zoltán, Tóth Endre Géza, Tóth István.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:
Márkus György.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: —

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula
megyei aljegyző.
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: —

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
dr. Printz János könyvvizsgáló, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kfttől; dr. Fusz György, dr. Dobos István, Foltinné Götz Ágnes, Ódor János.
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SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnai Népújság és a Tolnatáj TV munkatársai.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a napirendi pontokhoz
meghívott vendégeket és a Hivatal munkatársait. Mielőtt elkezdjük a munkát,
szeretném jelezni Képviselőtársaim felé, hogy mivel rendhagyó módon a díszterem
melletti tárgyalóban vagyunk, nem áll rendelkezésünkre technika a szavazatok
összeszámlálására, tehát kézfelemeléssel fogja jelezni mindenki a szándékát.
Tisztelt
Közgyűlés!
Határozatképesség
ellenőrzése
céljából,
kérem
Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni.
Megállapítom, hogy a 14 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés
határozatképes.
Tisztelt Képviselőtársaim! A meghívót mindannyian megkapták, ebből értesülhettek
arról, milyen napirendi pontokat tárgyalunk a mai ülésünkön. Mivel nekem nincs
módosító indítványom a mai napirendünket illetően, kérdezem Képviselőtársaimat,
van-e valakinek módosító javaslata? Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.
Tóth Endre, a Közgyűlés tagja:
Szeretném kérni a Közgyűlést, hogy vegyünk fel egy Egyebek napirendi pontot, mivel
tudomásom szerint ez lesz az utolsó Közgyűlésünk ebben az összeállításban. Ha ez
lehetséges, akkor kérem a Képviselőtársakat, szavazzuk meg.

Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm. Nem látok jelentkezést további módosító indítványra, így szavazás
következik Tóth Endre képviselő úr módosító indítványára vonatkozóan. Kérem, most
szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal,
egyhangúlag Tóth Endre képviselő úr módosító indítványát elfogadta.
Ezt követően a módosítással egységes szerkezetű napirendről fogunk szavazni.
Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

13

igen

szavazattal,

N A P I R E N D:
1.

Tájékoztató a Közgyűlés elnökének lemondásáról, megüresedett közgyűlési
képviselői mandátumról, valamint új képviselői megbízatásról
Előadó: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke
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2.

Javaslat a Területi Választási Bizottság
megválasztására
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

tagjainak

és

póttagjainak

3.

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről
Előadó: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke

4.

Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtandó
visszatérítendő támogatás jóváhagyására
Előadó: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke

5.

Egyebek

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Közgyűlés elnökének lemondásáról, megüresedett közgyűlési
képviselői mandátumról, valamint új képviselői megbízatásról
Előadó: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke

Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, az ő véleményüket kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alelnök úr! A Bizottság a határozati javaslat elfogadását 4
igen, egyhangú szavazattal támogatja.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem
látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat
szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a
napirendi pont vitáját. Tisztelt Közgyűlés! Határozathozatal következik. Kérem, most
szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 30/2014. (IX. 1.)
közgyűlési határozata a Közgyűlés elnökének
lemondásáról, valamint új képviselői megbízatás
létrejöttéről szóló tájékoztató tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr.
Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke e tisztségéről,
valamint képviselői mandátumáról történő
lemondásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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2. A Közgyűlés a Tolna Megyei Területi Választási
Bizottság 8/2014. (VIII.18.) TVB határozatában
foglaltak alapján Kollár László Úr megyei
közgyűlési
képviselői
mandátumának
keletkezéséről szóló tájékoztatást tudomásul
veszi.
3. A Közgyűlés felkéri Kapitány Zsolt Alelnököt a
képviselői eskü kivételére.
Felelős: Kapitány Zsolt, a közgyűlés alelnöke
(3. pontra)
Határidő: azonnal
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Eskütétel következik. Kérem a Közgyűlés tagjait és vendégeinket, hogy felállva
fogadjuk az eskütételt! Kérem Kollár László képviselő urat, hogy az eskü szövegét
mondja utánam!
„Én, ……………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait
megtartom és másokkal is megtartatom; megyei képviselői tisztségemből
eredő feladataimat Tolna megye fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Isten engem úgy segéljen!)”
Köszönöm szépen, Képviselő úr. Foglaljunk helyet! Megkérem a Területi Választási
Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Képviselő úrnak adja át.
dr. Fusz György átadta a képviselői megbízólevelet.
Köszönöm. Képviselő urat arra kérem még, hogy az esküokmányt írja alá.
Kollár László képviselő úr aláírta és átvette az esküokmányt.
(Kollár László képviselő úr eskütételi okmánya a jegyzőkönyv 1. számú
mellékletét képezi.)

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
A jegyzőkönyv számára jelzem, hogy a Közgyűlésnek immár 14 tagja van jelen az
ülésen. Rátérve jelen napirendi pontunkra, az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, az ő véleményüket kérem.
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dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alelnök úr! A Bizottság mindkét határozati javaslat
elfogadását 4 igen, egyhangú szavazattal támogatja.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Kérdések következnek az előterjesztéssel
kapcsolatban. Nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem,
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot
sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom
Képviselőtársaim figyelmét, hogy két határozati javaslat van. Először a I. határozati
javaslatról szavazunk, amely a 2010-2014. választási ciklus választási bizottsági
tagjai munkájának elismerésére vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 31/2014. (IX. 1.)
közgyűlési határozata a 2010-2014. választási
ciklus választási bizottsági tagjai munkájának
elismeréséről:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
2010-2014-es választási ciklusra megválasztott
Tolna Megyei Területi Választási Bizottság tagjai
és póttagja munkáját megköszöni.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy
ezen döntéséről az érintetteket értesítse.
Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: azonnal

Ezt követően a II. határozati javaslatról szavazunk, amely a 2014-2019. választási
ciklus Területi Választási Bizottságának (továbbiakban: TVB) megválasztásáról szól.
Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés
egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

14

igen

szavazattal,

A Tolna Megyei Közgyűlés 32/2014. (IX. 1.)
közgyűlési határozata a 2014-2019. választási
ciklus
Területi
Választási
Bizottságának
megválasztásáról:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a
2013. évi XXXVI. törvény 21.§.-ában kapott
felhatalmazás alapján – a Tolna Megyei Területi
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Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az
alábbi személyeket megválasztja:
A bizottság tagjai:
- dr.Bodri István
- dr. Dobos István,
- dr. Fusz György,
A bizottság póttagjai:
- Foltinné Götz Ágnes,
- Ódor János.
2. A Közgyűlés felkéri Kapitány Zsoltot, a Közgyűlés
alelnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az
érintettek eskütételéről, illetve kiértesítéséről
gondoskodjanak.
Felelős: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: azonnal
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Ismét eskütétel következik. Kérem a Közgyűlés tagjait és vendégeinket, hogy felállva
fogadjuk az eskütételt! Kérem a TVB tagjait és póttagjait, hogy az eskü szövegét
mondják utánam!
„Én, …………………… fogadom, Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez
hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; területi
választási bizottsági tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Isten
engem úgy segéljen!)”
Köszönöm szépen. Foglaljunk helyet! A TVB tagjait és póttagjait arra kérem, hogy az
esküokmányt írják alá.
Ezt követően a TVB tagjai és póttagjai aláírták és átvették az esküokmányt.
(A TVB tagjainak és póttagjainak eskütételi okmánya a jegyzőkönyv 2. számú
mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről
Előadó: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló
urat. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót Könyvvizsgáló
úrnak. Tessék.
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dr. Printz János, könyvvizsgáló:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alelnök úr! Csak 2-3 mondat erejéig, ezúttal is inkább
megerősítés ez, mintsem kiegészítés. A könyvvizsgálói megbízásunk teljesítésének
keretében elvégeztük a 2014. év I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató
vizsgálatát. Erről a jelentés rendelkezésre áll. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság
ülésén kicsit részletesebben szóltam minderről. Itt csak az összegzést idézném, mely
szerint a könyvvizsgálónak az az álláspontja, hogy az előterjesztés mind
tartalmában, mind formai követelmények tekintetében megfelel az előírt tájékoztatási
kötelezettségnek. Megítélésünk szerint a tájékoztató reális képet mutat az
Önkormányzat 2014. év I. félévi gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről. Így azt a
könyvvizsgáló a Közgyűlés által történő elfogadásra alkalmasnak tartja.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen. Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő
állásfoglalásuk következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét
kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alelnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a
tájékoztató elfogadását.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alelnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja a tájékoztató elfogadását.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.
Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alelnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a
tájékoztató elfogadását.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Kérdések következnek az előterjesztéssel
kapcsolatban. Nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem,
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr.
Kovács Szilvia képviselő asszonynak.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót. Tisztelt Alelnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, hogy a
szocialista frakció nincs abban a helyzetben, hogy véleményt alkosson erről a
napirendi pontról, hiszen a rövid idő miatt nem tudtuk áttanulmányozni. Én
készséggel elhiszem Könyvvizsgáló úrnak az előbb hallott véleményét, de a
napirendi pont súlyára való tekintettel úgy gondolom, hogy több időt kellett volna
biztosítani ennek az áttanulmányozására. Így a szocialista frakció tartózkodni fog a
szavazáskor. Köszönöm.

8

Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a
napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2014. (IX. 1.)
közgyűlési
határozata
a
Tolna
Megyei
Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna
Megyei Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának
első
félévi
helyzetéről
szóló
tájékoztatót
megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

4. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtandó
visszatérítendő támogatás jóváhagyására
Előadó: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először
a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.
Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alelnök úr! A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.
dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alelnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja a javaslat elfogadását.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Kérdések következnek az előterjesztéssel
kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem,
hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Mielőtt a hozzászólások
következnének, megadom a szót Sárközi Jánosnak, a Tolna Megyei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.
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Sárközi János, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Köszönöm a szót. Tisztelt Alelnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Talán ez az utolsó alkalom,
hogy ebben a ciklusban véleményt lehet nyilvánítani, ezért szeretném megragadni az
alkalmat, hogy jelezzem a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
véleményét. Köszönetüket szeretném kifejezni a Közgyűlés felé, mert a Megyei
Önkormányzat segítsége és támogatása nélkül nem hiszem, hogy érdemi munkát
tudtunk volna végezni. Csak úgy tudtuk fönntartani a Tolna Megyei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a tisztelt Közgyűlés támogatott bennünket.
Nagyon szépen köszönöm a Megye Önkormányzatnak, a munkatársaiknak, a
Főjegyző asszonynak, az Aljegyző úrnak, és valamennyi ott dolgozónak, hogy
mindvégig segítették a munkánkat, és meg tudtuk teremteni azt a lehetőséget, hogy
a Tolna megyében élő cigányság érdekképviseletét elláthassuk. Ezt nagyon
köszönöm, és hadd kívánjak Önöknek a következő választásnál nagyon sok sikert,
főként azoknak, akik ebben a munkában kívánják folytatni tevékenységüket.
Valamennyiüknek kívánok jó erőt, egészséget a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat nevében!
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm. Tehát akkor a vitában, kíván-e valaki hozzászólni? Megadom a szót Tóth
Endre képviselő úrnak.
Tóth Endre, a Közgyűlés tagja:
Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági ülésen, aki itt volt, hallotta a véleményemet. Nem
vagyunk hitelintézet, tehát ilyen értelemben úgy gondolom, hogy hitelt nem tudunk
nyújtani senkinek sem. Főjegyző asszonyt megkérdeztem arról, hogy az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában van-e ilyen lehetőség. Ő azt
mondta, hogy visszatérítendő támogatásra valóban van lehetőség. A leirat szerint a
cigány önkormányzat elnyert egy pályázatot, annak a várható összege 700 ezer
forint. Ezt a pénzt előbb szeretnék elkölteni, és ezért fordultak a Tolna Megyei
Önkormányzathoz. A pályázat elnyerése csak az első lépés egy folyamatban. A
legutolsó lépés mindenféleképpen az, amikor a pályázati pénzzel korrektül el tudnak
számolni. Tulajdonképpen akkor zárul be a kör. Úgy tűnik, hogy ennek a
kölcsönadásnak igazán más fedezete nincs, csak egy olyan megnyert pályázat,
aminek az elszámolása még természetesen nem történt meg. Előfordulhat olyan is,
hogy nem tudják elszámolni a teljes összeget. Akkor fölmerül egy olyan kérdés, hogy
milyen fedezet van a hitel-, kölcsönfelvevők mögött? Ezt ugyan nem tárgyaltuk meg
korábban, illetve nem tudok róla, hogy létezne ilyen. Én úgy gondolom, hogy több
millió magyar ember, vagy több ezer vállalkozás, vagy több ezer önkormányzat van
olyan helyzetben, hogy szüksége volna egy ilyen fajta segítségre, hogy még mielőtt
megkapja a pénzt, már elkezdhesse a munkát, és ez a lehetőség nem adott. Én úgy
gondolom, hogy ez egyfajta diszkrimináció, amit semmiféleképpen nem tudok
támogatni, de azért sem, amit az előbb kifejtettem, hogy nem vagyunk pénzintézet.
Szerintem nem rendelkezik az Önkormányzat ilyen jogosítványokkal. Az más kérdés,
hogy az Önkormányzat most egy olyan köntösbe próbálja ezt bújtatni, hogy
visszatérítendő támogatás. De a pályázati pénz eleve egy támogatás, ez a
támogatás támogatása, támogatás a négyzeten. Ez egy abszurd dolog, én nem
javaslom a Közgyűlésnek azt, hogy ezt a támogatást, ezt az ún. hitel kifizetést
megszavazzuk. Köszönöm szépen.
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Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.
Takács László, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! Tudom, hogy a kérdések szakaszát
lezártuk, de azért felmerült bennem az, ahogy Tóth Endre képviselő úr előadta a
véleményét, hogy valóban, mi történik akkor, ha nem tudnak elszámolni, vagy ez a
rendezvény nem jön létre? Sárközi úrtól megkérdezhetem-e, hogy milyen garancia
van arra, hogy ezt a támogatást, ezt a visszatérítendő támogatást, ami valójában egy
kölcsön szerintem, hogy akkor hogyan fogják visszafizetni? Ha nem tudnak
elszámolni valamilyen oknál fogva, ezt a pénzt elköltik, akkor hogy kapjuk vissza a
pénzünket?
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm. Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.
László Ferenc, a Közgyűlés tagja:
Ez a kérés rosszkor, rossz időben érkezett a Közgyűlés elé, hiszen önkormányzati
választások előtt vagyunk, kampányidőszak van. Ezt nagyon sokan vehetik úgy,
hogy a Megyei Önkormányzat pénzeli a cigány önkormányzatokat. Szerintem nem
kellene ennek kitegyük magunkat. Köszönöm.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm. Megadom a szót dr. Pálos Miklós alelnök úrnak.
dr. Pálos Miklós, a Közgyűlés alelnöke:
Azt hiszem a szociológiai kutatások egyértelműen igazolták, hogy a cigányság
Magyarországon a 14. század körül jelent meg először. Azóta a nemzet alkotórésze,
a magyar kultúra része. Most a 700 ezer forinton, ahol tulajdonképpen a cigányok
bemutatnák a dalaikat, a táncaikat, a kosztümjeiket, a szokásaikat,
összetalálkozhatnának, most azon kellene nekünk itt vitatkozni, hogy a 700 ezer
forint visszatérül-e? Az egészen más dolog. Van egy kötelezettségvállalás erre, amit
a megyei elnök itt szóban is elmondott. Én azt mondom, zárjuk le ezt a napirendi
pontot. Ezt a pénzt meg kell nekik előlegezni. Ez a magyar társadalom érdeke. Óriási
mennyiségű pénzzel, juttatással és rengeteg intézkedéssel adósa a Magyar Állam a
cigányságnak. Tessék tudomásul venni, hogy a demográfiai egyensúlyunk, ami még
nem egyensúly, döntő mértékben az ő családi, és a családokat és gyermekeket
szerető és tisztelő magatartásukon múlik. Tessék a cigányságot szép lassan
beintegrálni úgy a társadalomba, hogy az identitásukat ne veszítsék el, maradjon
meg a cigány kultúra és a cigány szokás itt közöttünk. A kettő nagyon szépen megfér
egymás mellett. Azt kérem Alelnök úrtól, hogy zárja le ezt a vitát, szavazzunk.
Nekem a szavazás eredményét illetően kétségeim nincsenek.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Pécsi Gábor képviselő úrnak.
Pécsi Gábor, a Közgyűlés tagja:
Szerintem ez elvi kérdés. Gondoljatok bele, hogy amikor civil szervezeteket
támogatunk, akkor is gyakorlatilag utólagos elszámolással nekik bizonyítani kell,
hogy mire költötték a pénzt. Mivel ez egy pályázat volt, és a pályázatot megnyerték,
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ezért az önkormányzati gyakorlat az, hogy az ilyen helyzetbe került egyesületeket,
akár nemzetiségi önkormányzatokat is, nem hitelként kezelem ezt, ez igenis
támogatás. Nyilván megvannak a törvényi feltételei annak, hogy kell nekik
elszámolni. Itt semmiféle összeesküvés elmélet nincsen, annak ellenére, hogy
politikai választások előtt vagyunk ismét. Ahogy az egyik bizottsági elnök úr
fogalmazott, ez egy emberi tényező, és elvi kérdés, hogy egy megyei önkormányzat
támogasson egy megyei nemzetiségi önkormányzatot, ha német, ha cigány, ha
akármelyik. Ez a visszatérítendő forma pedig jogilag teljesen le van fedve.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm. Bár dr. Pálos Miklós alelnök úr javaslatát ügyrendi javaslatnak veszem,
mivel Takács László képviselő úr megszólította a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnökét, megadom a szót Sárközi János úrnak.
Sárközi János, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Köszönöm. Tisztelt Képviselő úr! Közpénzről van szó, amiért egy jogi szervezet
vezetője felelős minden esetben. Higgyék el, hogy 700 ezer forintért nem lennék
képes börtönbe menni. Ez az egyik, és tartom magam annyira törvénytisztelő
állampolgárnak, hogy a közpénzről el kell számolni. Volt már Tolna megyei cigány
folklórfesztivál, akkor is el tudtunk számolni az utolsó forintig a pénzzel. A másik
pedig, kiegészítésképpen hadd mondjam el az igen tisztelt Képviselő uraknak, akik
most választási ceremóniával jönnek elő, hogy nekünk is van egy kulturális
autonómiánk. Bármilyen hihetetlen ez a számukra. Ez a pályázat februárban lett
kiírva, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a múlt hét elején döntött erről a dologról.
A programot végre kell hajtani, amire ez a hónap a határidő. A másik, hogy nemcsak
a cigányok pályáznak erre a kulturális támogatásra, hanem az ország mind a 13
nemzetisége részt vett benne. A pályázat utófinanszírozású, tehát az a pénz már
nem a mi számlánkra fog érkezni, hanem természetesen a Megyei Önkormányzat
számlájára. Higgyék el, tisztelt Képviselő urak és hölgyek, hogy forintálisan, fillérre el
tudunk számolni majd a rendezvény költségeivel. Kérem a támogatásukat. Nagyon
szépen köszönöm.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm. Most tehát dr. Pálos Miklós alelnök úr ügyrendi javaslatáról szavazunk.
Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 5 nem
szavazat ellenében, tartózkodás nélkül dr. Pálos Miklós alelnök úr ügyrendi
javaslatát elfogadta.
Köszönöm szépen. Így tehát lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal
következik. Kérem, most szavazzanak!
Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 nem
szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2014. (IX. 1.)
közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzatnak
nyújtandó
visszatérítendő támogatás jóváhagyásáról:
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
Tolna
Megyei
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzat
II.
Tolna
Megyei
Roma
Folklórfesztivál
című
rendezvényének
lebonyolítására 700.000 Ft visszatérítendő
támogatást hagy jóvá.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
határozat
mellékletét
képező
szerződéstervezetet jóváhagyja, felhatalmazza a
Közgyűlés alelnökét, hogy a visszatérítendő
támogatásról szóló szerződést aláírja.
Felelős: Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke
Határidő: azonnal
(A 34/2014. (IX.1.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. számú
mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
A napirendi pont felvételét Tóth Endre képviselő úr javasolta, így megadom neki a
szót.
Tóth Endre, a Közgyűlés tagja:
Tisztelt Képviselőtársak! Miután értesültem arról, hogy ez lesz az utolsó Közgyűlés
ebben az összeállításban, úgy gondoltam, hogy nagyon röviden, ha nem is
értékelném az elmúlt 4 esztendőt, de fölhívnám a figyelmét azon
Képviselőtársaimnak, akik folytatják majd a következő ciklusban is ezt a munkát,
hogy mi mit is szerettünk volna tulajdonképpen László Ferenc képviselőtársammal
akkor, amikor bevállaltuk azt, hogy indulunk az önkormányzati választásokon, mint
megyei közgyűlési képviselők. Mi úgy gondoltuk, hogy a megye az egy olyan
független intézmény, ami mindenféleképpen érdemes arra, hogy hagyják is önállóan
dolgozni, és nem jutunk el abba a szituációba, hogy kvázi eladósították. Jórészt a
mindenkori kormányok voltak azok, akik megvonták a megyéktől a különféle
támogatásokat, az adóbevételek ide jutó részét. Tulajdonképpen ők okozták azt,
hogy a megyei gondolat nem tudott tovább fejlődni, holott az lett volna a célszerű, és
ezután is az lenne az igazi, ha az itt beszedett adóbevételeknek egy jelentős része a
megyei büdzsét gazdagítaná, és a megye valóban önálló programot tudna csinálni
az itt élő emberek tehetségét fölhasználva. Többször beszéltünk a Közgyűlés előtt a
közösségekről, ki ezért, ki azért, különféle témákban. Azt mindannyian tudjuk, hogy a
közösségeknek a harmonikus működése, hogy a közösség tagjai jól érezzék
magukat, az mindenféleképpen munkára, egy nagyobb teljesítményre produkálja a
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közösség tagjait. Ezek az ösztönző dolgok igazából ma már nincsenek meg, és úgy
látjuk, hogy helyi irányítás, bábáskodás nélkül nem nagyon haladnak előre a dolgok.
A következő uniós ciklusra megadott pénzügyi lehetőségeknek a leosztásánál, azaz
a regionális vagy megyei fejlesztési terveknél is látható az, hogy sem a kisebb
közösségek, a helyi önkormányzatok, sem a járási vagy megyei hivataloknál
nincsenek meg azok az ötletek, nincsenek meg azok az indíttatások, amelyek itt egy
valódi gazdasági föllendülést hoznának elsősorban nem külföldi cégek részvételével,
hanem magyarországi vállalkozásoknak a beindításával. Néhányszor próbáltam a
Közgyűlésen fölhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos fejlesztésnek mondott pénzek,
amik
igazából
presztízsberuházásokat
takarnak,
sokkal
hasznosabban
fölhasználhatóak lennének, és az ipar vagy a mezőgazdaság területén vagy akár a
turizmus területén is vannak olyan gyorsan megtérülő beruházások, amelyek néhány
év alatt kitermelnék azt a támogatási összeget, amit oda befektettünk. Ezek a
támogatási összegek sajnos többnyire presztízsberuházások formájában jelennek
meg. Épül uszoda, ami később fönntarthatatlan költségvonatkozásában. Épülnek
elkerülő utak, járdák, művelődési házak, és így tovább. Nem mintha ezekre nem
lenne szükség, csak a prioritás a kérdés. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy
államosították az önkormányzatokat, még ezt a lehetőséget is elvették tőlünk, és az
utóbbi időben, az utóbbi Közgyűléseken a megyei fejlesztési tervről beszéltünk, és a
megyei fejlesztési tervhez igazán komoly dolgokat még nem tudtunk hozzátenni. A
jövő Közgyűlésének minden féleképpen feladata lenne az, hogy valamilyen módon
visszaszerezze a megye önállóságát, és valóban a gazdaságélénkítésnek egyfajta
motorja legyen, koordinációs és egyéb szereppel. Köszönöm szépen.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen. Vitát nem szeretnék generálni, de pár gondolattal hadd reagáljak,
mert úgy néz ki, nemcsak hogy másképp éltük meg az elmúlt pár évet, hanem
máshogy is értelmeztük. Úgy gondolom, hogy a megyei önkormányzat szerepe abból
a szempontból, amit Tóth Endre képviselő úr hiányolt, szerintem pont ebben az
időszakban teljesedett ki. Hiszen mindannyian tudjuk, vannak itt egyébként, akik
előtte is a megye irányításában közvetlenül is részt vettek, hogy hosszú időn
keresztül a megyei önkormányzat feladata elsősorban intézményfenntartó volt. Tóth
Endre képviselő úr is utalt arra, hogy a megyének a pénzügyi gondjai leginkább
abból adódtak, hogy átruházott hatáskörben a kormány különböző feladatokat adott,
de ehhez egyébként a megfelelő forrásokat nem biztosította. Én úgy gondolom, hogy
az a jövőkép, amit a kormányzat az elmúlt években a megyei önkormányzatoknak
megszabott, tehát hogy saját maguknak tudjanak jövőképet kialakítani,
területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat ellátni, az nemcsak arra alkalmas, hogy
saját sorsunkról, saját jövőnkről döntsünk, hanem arra is, hogy a Tolna megye
területén lévő 108 önkormányzattal párbeszédet tudjunk kialakítani. Eddig ezek a
párbeszédek elsősorban azokkal a településekkel folytatódtak, ahol egyébként
intézményeink voltak. Úgy gondolom, hogy az a munka, amit az elmúlt időszakban a
Megyei Önkormányzat Hivatala elvégzett, az pont jó példa arra, hogy ezt a jövőképet
saját magunk tudjuk kialakítani, a területfejlesztési koncepciót saját magunk tudjuk
arcra szabni. Én pont fordítva értelmeztem az elmúlt időszak történését, mint ahogy
azt Tóth Endre képviselő úr az előbbiek során részletezte.
Megadom a szót Pécsi Gábor képviselő úrnak.
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Pécsi Gábor, a Közgyűlés tagja:
Én azért szavaztam meg az Egyebek napirendi pontot, hogy valami fontos dolog, ami
mindenkit érint, elhangozhasson. Az, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának
teret engedjünk, az Alelnök úr feladata, Tóth Endre képviselő úr véleményét
meghallgattuk, de ha most a 14 képviselő nekiáll véleményt mondani, annak soha
nem lesz vége. 4 évig pontosan lehetősége volt mindenkinek, még a változások alatt
is, előtt is, hogy elmondja a véleményét az egészről. Én inkább azt mondom, hogy
zárjuk le ezt a napirendi pontot, és ne folytassuk.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Mielőtt szavaznánk Pécsi Gábor képviselő úr ügyrendi javaslatáról, megadom a szót
Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak, ügyrendi kérdésben.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
Szeretném a lehetőséget megkapni arra, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat
biztosít a frakcióvezetők számára, szeretném a vitában elmondani a véleményemet.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Hallgatjuk.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm szépen a szót. Egyébként először nem terveztem hozzászólást, de az
előttem szólók inspiráltak arra, hogy mégiscsak szót kérjek a vitában. Azt, amit
Alelnök úr az önkormányzati kiterjesztésének, kiteljesedésének nevezett, azt én azt
gondolom, hogy mi is és főként a megye lakossága nem egészen így élte meg.
Nyilvánvalóan Alelnök úr és a Fidesz frakció tagjainak esetében el lehet mondani,
hogy az üléspont határozza meg az álláspontot, mert emlékezetem szerint a korábbi
években, a 2010. előtti években oly gyakran hangoztatott ezeréves megyék jogaiért
kivont karddal harcoltak, meglehetősen harsány mondandó kíséretében. Egy
mondattal szeretném befejezni a hozzászólásomat. Amit mi láttunk az elmúlt 4
évben, azt nyugodtan fogalmazhatjuk az önkormányzatiság középszintjének a
felszámolásának, amit igen, ez az egész megye kénytelen volt elszenvedni az Önök
és az önök kormánya jóvoltából. Köszönöm szépen.
Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvezetői véleményének elmondásához megadom a szót
Széles András képviselő úrnak.
Széles András, a Közgyűlés tagja:
Én semmi mást nem szeretnék, ha egyetértünk Tóth Endre javaslatának alapjával,
hogy ez lesz az utolsó Közgyűlés így közösen, bár rendhagyó helyen és rendhagyó
körülmények között vagyunk, de hadd mondjam el. Nem tudom, hogy Önök közül,
közületek ki kíván itt még potenciális megyei közgyűlési képviselő lenni, de én
nagyon szeretném megköszönni, és hiszem azt, hogy volt értelme ennek a
munkának. Amit Alelnök úr mondott, hogy gyakorlatilag egy intézményfenntartó
kínlódásból egy megyei fejlesztési tervező csapattá tudtunk mi átalakulni, és ebben
én tagadom, hogy ne lett volna olyan ötlet, ami Tolna megye hosszú távú fejlődését
előrébb vinné. Sokat dolgoztunk ezen, én szeretném megköszönni a képviselők
munkáját, és reményeink szerint azaz út, amit elindítottunk, végső soron Tolna
megye valódi fejlődését fogja szolgálni.
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Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok, így okafogyottá vált
szerintem Pécsi Gábor képviselő úr ügyrendi javaslata, a napirendi pont vitáját
bezárom.
Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm szépen a mai munkát, az ülést bezárom.

k. m. f. t.

Kapitány Zsolt
a Közgyűlés alelnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

SZERZŐDÉS
Önkormányzati támogatásról

Amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13. , képviseli: Kapitány Zsolt alelnök) a továbbiakban Támogató,
valamint
a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13., képviseli: Sárközi János elnök) a továbbiakban Támogatott között
alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
1. A Támogató a szerződésben foglalt feltételekkel 700000 Ft, azaz Hétszázezer
forint visszatérítendő támogatást biztosít Támogatott részére.
2. A Támogatás célja: a II. Tolna Megyei Roma Folklórfesztivál megrendezése.
3. A Támogató a jóváhagyott támogatás összegét a szerződés aláírását és a
szükséges egyéb nyilatkozat beérkezését követően Támogatott 1004600300319762 számú bankszámlájára utalja át.
4. A Támogatás a Támogatott szervezet 2014. szeptemberében felmerülő- a
programhoz kapcsolódó pályázatban foglalt célokkal összhangban lévő kiadásaira használható fel.
5. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett ROM-RKT-14 kódszámú, „ A
roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és
termékek elérhetővé tételének támogatására” kiírt pályázaton a II. Tolna
Megyei Roma Folklórfesztivál megrendezésére benyújtott pályázatán az
igényelt 700000 Ft támogatást elnyeri, a kettős támogatás elkerülése
érdekében a pályázaton elnyert támogatás jóváírását követő 3 napon belül a
megyei önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatását egy
összegben visszafizeti a Tolna Megyei Önkormányzat számlájára.
6. A visszatérítendő támogatás visszafizetésének legkésőbbi határideje 2014.
december 31.-e.
7. A támogatás elszámolási határideje legkésőbb 2014. október 12.
8. A Támogatott vállalja, amennyiben a visszatérítendő támogatás
visszafizetésére bármely ok miatt egy összegben nem képes, erről
haladéktalanul írásban értesíti Támogatót és egyeztetést kezdeményez a
támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérdések rendezésére.
9. Támogató az elszámolási kötelezettség módját és jogcímeit a benyújtott
pályázatra vonatkozó előírásokkal egyezően határozza meg.
10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy külön eljárás nélkül az elszámolással
egyidejűleg vissza kell térítenie a határidőn belül fel nem használt, illetve
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eltérő célra felhasznált összeget. A Támogatott tudomásul veszi továbbá,
hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, a támogatás összegét – az elszámolási határidő szerinti időpontban egy összegben köteles visszafizetni a Tolna Megyei Önkormányzat
10046003-00292416-00000000 sz. számlájára.
11. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolásban figyelembe vett eredeti
bizonylatokat 5 évig megőrzi és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által
ellenőrzéssel megbízott szakértő vagy a Támogatót ellenőrző külső szervezet
– ilyen irányú igénye esetén – az ellenőrzés céljára, rendelkezésére bocsátja.
Szekszárd, 2014. szeptember …..

Kapitány Zsolt
a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke

Pénzügyi ellenjegyző:
Kőfalvi Aranka

Sárközi János
a Tolna Megyei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

