
     AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI 
   Ö N K O R M Á N Y Z A T A 
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 
       (88) 521-100       fax:(88) 212-794 
________________________________________ 

Ügyszám: 1/58-10/2015. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Testülete 2015. december 21-én 

14.30 órakor megtartott ülésről és közmeghallgatásról.  

 

Az ülés helye:              Ajka, Városháza VI. emeleti Fekete István terem 

 

Jelen vannak: Dömötör Norbert       elnök 

 Szalay Csaba             elnökhelyettes 

 Farkas Csaba              tag 

   

Hiányzó képviselő: Farkas András            tag 

 

1. napirendi pont tárgyalásánál jelen van:  Szabó Jakab Johanna pályázati ügyintéző 

 

Dömötör Norbert 

 

Köszönti Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tagjait és az ülésen megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a testület 4 megválasztott tagja közül 3 fő jelen van, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szalay Csaba képviselőt javasolja. 

 

Dömötör Norbert 

 

Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Szalay 

Csaba képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli. 

 

Napirend megállapítása 

 

Dömötör Norbert 

 

Szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.  

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendjét elfogadja és meghozza az alábbi határozatát: 
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15/2015. (XII.21.) RNÖ határozat 

 

Ajka Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

1. Beszámoló az Esélyegyenlőségi kerekasztal 

munkájáról  

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

2. Beszámoló a Mozgássérültek Aktív 

Egyesületének a sportnap és lövészverseny 

rendezvényén való részvételről  

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

3. Együttműködés a Molnár Gábor Műhely 

Alapítvánnyal  

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

4. Együttműködési Szándéknyilatkozat 

megtétele a hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkózását elősegítő program megvalósítására  

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

5. A Roma Nemzetiségi Önkormányzata és 

Ajka város Önkormányzata együttműködésének 

értékelése  

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

6. Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával való együttműködés értékelése 

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

7. Tájékoztató a tehetséges fiatalok és a 

közösség összetartását erősítő programok 

támogatásáról  

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

8. Beszámoló Ajka város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2015. évben végzett munkájáról 

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

9. Interpellációk, képviselői kérdések, 

bejelentések 
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Napirend 

 

1. Beszámoló az Esélyegyenlőségi kerekasztal munkájáról 
Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

Dömötör Norbert  

 

Felkéri Szabó Jakab Johannát, hogy pár mondatban tájékoztassa a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata képviselőit, hogy mi volt a célja, és mi valósult meg a programból.  

 

Szabó Jakab Johanna 

 

2013-ban készült el Ajka Város Helyi Esélyegyenlőségi programja, amelyben a település 

esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő problémái és az azokra tett megoldási javaslatok 

jelentek meg. Ugyan ebben az évben készültek el ezek az esélyegyenlőségi programok 

valamennyi településre. Az ezekben megfogalmazott programok megvalósítása érdekében 

Ajka Város Önkormányzata 2014-ben pályázatot nyújtott be „Együtt az esélyegyenlőségért az 

Ajkai Járásban” címmel. A pályázat célja egy járási Esélyteremtő programterv elkészítése 

valamint a HEP-ek együttes, településekkel közösen végzett megvalósítása volt. 

Ennek a programnak keretében született együttműködési megállapodás a város és a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat között. Ezen összefogásnak köszönhetően a Nemzetiségi 

Önkormányzat partnerként részt vett a pályázat lebonyolításában, a kerekasztal munkájában, a 

rendezvényeken. 

Támogatásuknak köszönhetően a 2015. szeptember 18-án, Ajkán megrendezett 

Esélyegyenlőségi napon a térségi fogyatékkal élőkkel foglalkozó szervezetek bemutatkozásán 

túl a Fláre Beás együttes is emelte a rendezvény fényét fellépésükkel, illetve az általuk 

biztosított táncházzal. 

Az esélyegyenlőségi napon túl még többféle rendezvény valósult meg a pályázat keretében. 

Ilyen volt egy konferencia, amelynek témája a mélyszegénységben élők voltak, képzések, 

fórumok, tanulmányút. 

Ez év októberére készült a Járási Esélyteremtő programterv, amely konkrét megoldási 

javaslatokat ír le a megfogalmazott problémákra. Ezek az akcióprogramok már olyan 

részletességgel vannak az anyagban kidolgozva, hogy komoly alapot képeznek egy lehetséges 

TOP-os pályázat benyújtásához.  

Az akcióprogramok a következő témák köré épültek: 

1. akcióprogram: Az ajkai járás településein a munkaerő piaci beilleszkedését segítő, 

társadalmi együttműködést erősítő és mentális problémák kezelését segítő szociális 

programok 

2. akcióprogram: Padragkút település részközpont kialakítása, rehabilitációja  

3. akcióprogram: Csingervölgy komplex fejlesztése 

4. akcióprogram: Szakképzett munkaerő térségben történő biztos – lakhatás, képzés, 

szakképzés, közlekedés (paktum).  

5. akcióprogram: Halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztatásba való bevonása, munka 

világába történő vezetése 

6. akcióprogram: Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása Társadalmi 

vállalkozások fejlesztésével. Környezetbarát helyi termékek előállítása és piacra juttatása 

atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével  

7. akcióprogram: Településbiztonság, településen élők biztonságának elősegítése 

8. akcióprogram: Város image építés, karrier lehetőség 
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Ezeknek a programoknak a megvalósítását tervezi az önkormányzat elsősorban pályázati 

források felhasználásával. Ezen pályázatok benyújtása, megvalósítása esetén továbbra is 

számít az önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására. 

Amennyiben kérdés merülne fel az elhangzottakkal kapcsolatban jelen pillanatban vagy akár 

később, szívesen áll rendelkezésükre. 

 

Dömötör Norbert 

 

Köszöni a beszámolót. Nagyon hasznos volt a kerekasztal. Akik érintettek voltak a Molnár 

Gábor Műhely Alapítvány, munkaerő közvetítő cégek, önkormányzatok, azokkal volt egy-egy 

közös összejövetel és meg tudták beszélni a felmerülő kérdéseket. Érdekes volt, hogy az 

egyik munkaerő közvetítő kérdezte, hogy Ajkán munkaerőhiány van? Tapasztalata szerint a 

cégek nehezen találnak megfelelő munkaerőt. Ajka tervezi, hogy készít egy olyan programot, 

hogy mivel tudna munkaerőt idevonzani. Hallotta már több helyről, hogy cégeknél van 

felvétel, de ha roma jelentkezik, akkor elutasítják már a portánál. Közeli ismerősének is volt 

ilyen tapasztalata. Nem mindenki szembesül ezzel a problémával, főleg aki kevésbé tud 

kiállni magáért, de ők amúgy is hátrányosabb helyzetben vannak. Igyekezett utána kérdezni 

ismeretségi körében, s ők is megerősítették, s szinte ugyanazokat a cégeket nevezték meg. Ő, 

mint munkaadó, ha megtalálják a közös hangot a felvételizőkkel, azt mondhatja, hogy a roma 

is teljesen egyenértékű munkaerő, becsületesen végzi a munkáját. Így sajnos nehéz előbbre 

jutni.  

 

Farkas Csaba 

 

Mióta világ a világ, érezhető a megkülönböztetés. Ajkán meg pláne.  

 

Dömötör Norbert 

 

A kerekasztali megbeszéléseknek volt eredménye, mert egy roma lány OKJ-s képzésen vett 

részt, amit a megyénél szerveztek. A tanfolyam vezetője felhívta a tanfolyam végén, hogy 

nem tud-e egy Civil szervezetet, aki alkalmazná a frissen végzett fiatalokat, mint szakképzett 

munkaerő, mivel akkor magasabb bért kaphatnának, mint közmunkásként. Ekkor vette fel a 

kapcsolatot Benyó Ákossal, a Molnár Gábor Alapítvány egyik vezetőjével, s azóta is 

alkalmazzák a frissen végzett lányt. Jó érzés, hogy gondolnak rájuk és már több megkeresés is 

volt ez ügyben és partnerként kezelik őket.  

 

Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

16/2015. (XII.21.) RNÖ határozat 

 

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 

Beszámoló az Esélyegyenlőség kerekasztal 

munkájáról szóló szóbeli előterjesztést 

megtárgyalta és az elhangzottakkal egyetért.   
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Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

2. Beszámoló a Mozgássérültek Aktív Egyesületének a sportnap és lövészverseny 

rendezvényén való részvételről 
Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

Dömötör Norbert 

 

Talán, mint kerekes székes tánccsoport, akik amerikai quantri ruhában szoktak fellépni, 

jobban ismerik. Sportnapot szervezett az egyesület, s megkeresték, hogy tudna-e segíteni 

abban, hogy szervezzen egy quados bemutatót? Nagyon nagy élmény volt mindkét részről. 

Olyan emberekkel találkozott, akik teljesen ki voltak szolgáltatva, s kerekes székben tudnak 

csak élni, ennek ellenére vállalkoztak rá, hogy felüljenek a quadra. Volt közülük olyan, aki 

korábban motorversenyző volt. Megbeszélték, hogy legközelebb is szerveznek majd hasonló 

programot. A sajtó is beszámolt az eseményről. Tervezik, hogy az együttműködést lefektetik 

írásos formában is. A sajtóban és TV adásban is szerepeltek. Egy regionális műsor keretében 

számoltak be részletesebben a rendezvényről.   

 

Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

17/2015. (XII.21) RNÖ határozat 

 

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 

Beszámoló a Mozgássérültek Aktív Egyesületének 

a sportnap és lövészverseny rendezvényén való 

részvételről szóló szóbeli előterjesztését 

megtárgyalta és a beszámolót elfogadja.  

 

Felelős:  Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

3. Együttműködés a Molnár Gábor Műhely Alapítvánnyal 

 Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

Dömötör Norbert 

 

Ha már csak egy kicsivel jobb munkahelyet sikerült szerezni a fent említett fiatalnak, már 

megérte. Jó hírnevüket is tudja vinni. Elég sok embert ölel fel a Molnár Gábor Alapítvány. A 

vezető asszony beszámolója alapján sok a fogyatékos, s azt tapasztalták velük kapcsolatban, 

hogy mindenki, aki más, mint ők, bizalmatlanok vele. Mindennapi életükben is ott vannak. 

Tudnak a roma fiataloknak munkát adni, így a jövőben is próbálnak majd segíteni. Tervezi, 

hogy jövő év elején fektessék írásba az együttműködést.  

Az Esélyegyenlőségi napon való fellépésen sikeresen szerepeltek a romák és szeretettel 

fogadták őket. Nagyon jó volt a hangulat.  
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Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

18/2015. (XII.21) RNÖ határozat 

 

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

elfogadja a Molnár Gábor Műhely Alapítványról a 

beszámolót, és támogatja a jövőbeni írásba 

fektetett együttműködési megállapodás kötésének 

létrejöttét.   

 

Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: 2015. január 31. 

 

4. Együttműködési szándéknyilatkozat megtétele a hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkózását elősegítő program megvalósítására  

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

Dömötör Norbert 

 

Ez egy tanoda program. Megkeresték egy kormányzati pályázati felhívással kapcsolatban, 

amelyben a tanodákat szeretnék támogatni. Sikerült összehozni a Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnök asszonyával egy találkozót, tapasztalatszerzés céljából. A pályázati 

kiírásban is megfogalmazza a pályázat kiírója, hogy főként roma származású tanulók iskolai 

eredményességének növelése az egyik célja. Nem is volt kérdés, hogy ezt aláírja. Ez egy 

szándéknyilatkozat. Nyilván együttműködési szerződést majd külön kötnek, ha sikeresek 

lesznek, és bevonják majd őket olyan döntésekbe, amiben kompetensek lehetnek.  

 

Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

19/2015. (XII.21) RNÖ határozat 

 

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

támogatja hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkóztatását elősegítő program megvalósítását.  

 

Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

Határidő: 2015. január 31. 
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5. A Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Ajka város Önkormányzata 

együttműködésének értékelése  

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

Dömötör Norbert 

 

Év vége közeledtével vegyék számba, hogy kik voltak fontosabb partnereik, együttműködő, 

segítő szervezeteik. Ha bármiféle hozzáfűznivalójuk, javaslatuk van, akkor azt tárgyalják 

meg. Szerinte kiváltságos helyzetben vannak Ajkán, mert jó a kapcsolatuk az ajkai 

Önkormányzattal. Meglepődve tapasztalta a megyei közmeghallgatáson, hogy sok helyen ez 

nem így van, de sok esetben nem csak az önkormányzaton múlik. Sok emberrel nagyon nehéz 

kijönni. Szeretné megköszönni az eddigi és az egész évben végzett munkájukat Ajka Város 

Képviselő Testületének, Polgármester úrnak, Alpolgármester úrnak, akivel több esetben is 

telefonon beszélték meg a felmerülő problémákat, hogy minél előbb megoldódjanak. Jegyző 

úrnak, akitől bármikor kért időpontot egyeztetésre, vagy segítséget kért, példamutatóan állt a 

dologhoz. Kellerné Kovács Rita és munkatársai is nagy türelemmel és segítséggel álltak 

hozzájuk. Szőke Melinda Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezetőjének és 

munkatársainak a sok segítséget. Szabó Jakab Johannának, hogy szabadsága alatt is bejött és 

az év folyamán is sok olyan dolog volt, ami miatt felhívta, egyeztettek, akár a Kerekasztal 

programon kívül is. Csak pozitív visszajelzéseket kapott.  

 

Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

20/2015. (XII.21) RNÖ határozat 

 

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és 

Ajka város Önkormányzata együttműködésének 

értékeléséről szóló szóbeli előterjesztést 

megtárgyalta és az elhangzottakkal egyetért. 

 

Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: 2015. január 31 

 

6. Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatával való együttműködés 

értékelése 

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

Dömötör Norbert 

 

A Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzata tagjai közé választották. Több tagot kizártak, 

aminek oka köztartozás volt. A Megyei Rendőrkapitányságtól megkeresték, mivel a 

megyében minden Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást 

kötöttek, és ez helyi szinten is megvalósult. Kaptak segítséget pályázati anyagok 

összeállításához is, hogy minél sikeresebben pályázhassanak. A napokban rendezték meg a 

Megyei Nemzeti és Kisebbségi Napokat Jásdon. Sokféle kulturális programot szerveztek, s 
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ezen belül, akiket arra érdemesnek tartottak, elismerő oklevelet adtak át. A megyei 

önkormányzatnál, Orbán István képviselő javasolta, hogy posztumusz kitüntetést kapjon 

Dömötör Miklós. Ő vette át Fenyvesi Zoltán Veszprém Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnökétől. A Megyei Önkormányzat elismeréseként a Veszprém Megyei 

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének, valamint a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökének aláírása 

szerepel rajta.  

  

Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

21/2015. (XII.21) RNÖ határozat 

 

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 

Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal való együttműködés értékeléséről 

szóló szóbeli előterjesztést megtárgyalta és az 

elhangzottakkal egyetért. 

 

Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

7. Tájékoztató a tehetséges fiatalok és a közösség összetartását erősítő programok 

támogatásáról  

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

Dömötör Norbert 

 

Sajnos anyagi forrásaik nem engedik meg, hogy minden tehetséget felkaroljanak, de kisebb 

dolgokban szívesen segítenek. A tömegsporton keresztül tudja leginkább összefogni a 

közösség egy részét, hogy pozitív eredménye legyen mind az egymással való, mind a kifelé 

való kapcsolatokban. A Flowers Aerobik Klub-nál van két roma lány. Egyikőjük, a Virág, aki 

kategóriájában magyar bajnoki helyezett is volt már. Nagyon szegény körülmények között 

élnek, már többször segítettek az egyesületen keresztül, például fellépő ruha vásárlásnál. Több 

igény is lett volna, de sajnos el kellett utasítani őket, mert pár tízezer forintot tudnak csak erre 

a célra fordítani, többet sajnos nem. A sport által sok emberrel találkozik Virág, és nagyon 

szép példával jár elől, olyan értelemben is, hogy a jó példa láttán, talán jobban elfogadják a 

romákat. Ne csak a rosszat lássák. Akinek a legtöbbet segítettek, az a Roma SC volt, ahol 18 

fiatal van leigazolva. Nagyrészt devecseri tagokból áll a csapat.  Nagyon odafigyelnek, hogy 

sportszerűek legyenek a mérkőzések, rendezvények. Még Városlődről, illetve Ajkáról vannak 

sportolók. 

 

Farkas Csaba 

 

A Devecseri Önkormányzat, illetve a Városlődi Önkormányzat mivel járul hozzá a 

csapattagok támogatásához?  
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Dömötör Norbert 

 

A Devecseri és a Városlődi Önkormányzattal is tervezi az egyeztetést. Nagyon jó ötlet.  

 

Farkas Csaba 

 

Szeretné elmondani, hogy fia is már több eredményt ért el boksz terén. Ifi magyar bajnok 

harmadik helyezett, és felnőtt magyar bajnok ötödik helyezett lett. Véleménye szerint sem az 

Ajka Város Önkormányzata, sem a Roma Nemzeti Önkormányzata nem tud róla.  Nagyon sok 

roma fiatal van még, akik tehetségesek. Ajka városának hozzák a sikereket.  

 

Dömötör Norbert 

 

Kisebb dolgokban már őneki is segítettek, ha jól emlékszik, akkor bokszkesztyűt kapott. Nem 

az a lényeg, hogy mindenáron eredménye legyen, csak járjon rendszeresen az edzésekre, és 

tanulja meg tisztelni a sportot. Amiben tudnak, természetesen próbálnak segíteni, főként 

célzott támogatást adni.  

Fotókkal szeretné illusztrálni a sporteseményeket. A Magyar Közút megyei válogatottjával 

nagyon jó a kapcsolat, többször hívták már barátságos mérkőzésekre is csapatot. Az ajkai 

Közútkezelő mérnökségén most 20 közmunkás dolgozik, többsége roma származású. Nagyon 

jó rendszer alakult ki, szorgalmasak.  

 

Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

22/2015. (XII.21) RNÖ határozat 

 

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 

tehetséges fiatalok és a közösség összetartozását 

erősítő programok támogatásáról szóló szóbeli 

előterjesztést megtárgyalta és az elhangzottakkal 

egyetért.  

 

Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

8. Beszámoló Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évben végzett 

munkájáról 

Előadó: Dömötör Norbert elnök 

 

Dömötör Norbert 

 

Az előző pontokban elhangzott beszámoló felölelte a 2015. évben végzett munkájukat.  
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Dömötör Norbert 
 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

23/2015. (XII.21) RNÖ határozat 

 

Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

2015. évben végzett munkájáról szóló  

szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az 

elhangzottakkal egyetért.  

 

Felelős: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Interpellációk, képviselői kérdések, bejelentések 

 

Devecserben 2014. szeptemberében volt egy jobbik által szervezett demonstráció. Akkor még 

ott volt Dömötör Miklós elnök is. Telefonon megkeresték a Megyei Rendőrkapitányságtól, 

hogy segítsék a munkájukat, hogy a romák részéről ne legyen atrocitás. Előzzék meg az 

összetűzést. A rendőrök arra hivatkoztak, hogy azért engedték be a tömeget és hagyták a 

jogsértést, mert veszélyesebb lett volna, ha hagyják a tömeget a keskeny utcában, a házak 

közt, ahol emberek laknak.  A videó sem adja vissza, ami ott volt, de olyan érzése volt, hogy 

ez nem is igaz, hogy napjainkban ez megtörténhet. A médiában arról számoltak be, hogy volt 

ott 5-6 ember, holott voltak ott 800-an s ebből volt 300 ember, aki nagyon durván, 

szélsőségesen viselkedett. Jelmezekben, zászlókkal a kezükben, s különféle jelszavakat 

(bennégtek, visszajöttünk) skandáltak. Előtte a felszólalók genetikai dolgokba is belementek, 

és hogy genetikailag kódolva vannak a rosszra. Faji háborúról beszéltek. Érdekes, hogy videó 

van róluk, és nem találják meg őket. Azóta már polgármester lett Ferenczy Gábor, aki 

megsérült, mert arcon dobták egy kővel, s ő végig azt mondta, hogy a romák közül volt 

valaki. Ők, amit megígértek, azt be is tartották. Másnapra elő került egy videó, ahol a 

mentőben látták el sérülését s azt mondta, hogy „Srácok ez mire volt jó, közülük volt valaki”. 

Most egy ilyen ember bent lehet az Országgyűlésbe, képviselő lehet, utána meg 

megválasztották polgármesternek?  

 

Szalai Csaba 

 

Ki választotta meg? 

 

Dömötör Norbert 

 

Devecser és sajnos sok roma is. Azóta sokat változott a viselkedése. Őt is megkérték, hogy 

segítsen, mert egy felmérést végeztek az Országgyűlésbe kerülésekor, valamint az 

önkormányzati munkájáról is szerettek volna kérdést feltenni. Kérdésekre válaszolt, kivitte 

őket a „lomi piacra”is. Mióta Ferenczi Gábor megkapta a „hatalmat”, és nem kell lázítania, 

ezzel ő lenyugodott és mindenkinek a partnerségét keresi. Eddig úgy néz ki, hogy jó a 

hozzáállása. Egy olyan pozícióban lévő valaki, aki tanárember is, hogy mer ilyet csinálni, 

hogy azt mondja, hogy közülük volt az elkövető, ebből bizony egy „nagydolog” lehetett 
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volna. Mikor a médiában leadták azt a hírt, amiben pár embert mutattak, s arról beszéltek, 

hogy a romák mit csináltak. Ekkor kereste meg a Helsinki Bizottságot, hogy mit lehet tenni 

ebben az ügyben. Addig jutottak, hogy már minden magyar jogorvoslaton végigmentek. A 

Kúrián volt az utolsó tárgyalás. Kimondták, hogy a rendőrség teljesen jogszerűen járt el. 

Teljesen egyértelmű dolgokra mondták a teljesen ellenkezőjét. Eszméletlen volt az indoklás 

is. Ott tart, hogy a perköltséget is meg kell fizetnie, 150 000 Ft körüli összeget. A Helsinki 

Bizottság úgy vállalta, hogy ők biztosítják a képviseletet. Ha elkezdték, akkor már végig is 

akarja csinálni és a nevét is adja a dolgokhoz. Sok helyen jelent meg a sajtóban, amit tőle 

kérdeztek. Abban is segítettek, hogy milyen internetes felületen tudja közzé tenni, hogy 

anyagi segítséget kérhessen. Ehhez egy programot kellett feltenni, ami ha felkelti az 

érdeklődést, meg van a lehetőség, hogy hozzájárulhassanak. Ez egy kampánynak is jó volt, 

egyik nap közzétették, másnapra már meg volt az összeg. Volt, aki névvel, volt, aki név 

nélkül járult hozzá. Majd az összeget tovább küldte a készenléti rendőrség illetve a Kúria felé. 

Ez egy nagyon szép dolog volt, és vissza hozta a bizalmat az emberekben. Azért sok jó ember 

van.  

 

Dömötör Norbert 

 

Megköszöni a képviselők részvételét, majd az ülést és a közmeghallgatást 16.00 órakor 

bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Dömötör Norbert                                                  Szalay Csaba 

          elnök                                                       jegyzőkönyv hitelesítő 


