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Török József: Községünk történelmi pillanatra készült ez év
szeptember 12-13-án. Elsőként az országban egy helyre, közös konferenciára és fesztiválra hívta a magyarországi nemzetiségek önkormányzati képviselőit, valamint hagyományőrző
csoportjait.
A merész vállalkozásnak tűnő projekt ötlete évekkel ezelőtt fogalmazódott meg. Egy munkatervet tárgyaló képviselő-testületi ülésen vetődött fel a nemzetiségek találkozójának gondolata, amit élénk vita követett a forrásoldal
biztosítása, az időzítés, a feladatok megosztása, a majdani
fogadtatás latolgatásának kérdéseiben. Ezt követően évek
teltek el, közben az ötletből programvázlat lett, majd egy
kedvező pályázat lehetőség kihasználásával kézzelfogható
valóság. Mire felocsúdtunk a támogatás elnyerése iránti
öröm pillanataiból, máris a megvalósítás nehézségei előtt
álltunk. Hogyan készítsünk olyan programot, ami a célunknak megfelelően széles körben elfogadott lehet? A válasz egyszerű volt. Meg kell kérdezni azokat, akikről, akikért szól. Ennek jegyében előzetes egyeztetésre hívtuk a
magyarországi nemzetiségek országos önkormányzatainak
vezetőit és velük egyetértésben fogalmaztuk meg a „Közös
égbolt alatt” Magyarországi Nemzetiségek I. Országos Találkozója konferencia témáit és fesztiválprogramját. Rendezvényünk közös üggyé vált. Soltész Miklós államtitkár
úr védnöksége mellett elfogadták meghívásunkat a nemzetiségi önkormányzatok vezetői, szószólói, civil szervezetek
elnökei és a minisztériumok képviselői. Ceglédbercel község
polgárai szeptember 12-13-án örömmel fogadták a rendezvény vendégeit, akik nagyszerű programokon vehettek részt
egy nagyszerű közönség előtt.
Jelen írás célja egyrészt a „Közös égbolt alatt” címet viselő
országos rendezvényünk szakmai körben való megismerteté-

se, másrészt a konferencia központi témájának és eredményének bemutatása.
Pető Zsolt: Az alábbiakban a „Közös égbolt alatt” Magyarországi Nemzetiségek I. Országos Találkozója konferenciájának rövid összefoglalásra vállalkozok. A nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatásának fő elemeit
emelem ki és részletesebben csak a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatásának bemutatására vállalkozok a
Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat gyakorlatán keresztül.
A szakmai rendezvény alapvető célja a nemzetiségi önkormányzatok működési finanszírozásával kapcsolatos kérdések
felszínre hozása volt. Dr. Deák Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkárának a nemzetiségpolitika sarokpontjai
című előadása alapozta meg Banai Péter Benő, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkárának tájékoztatóját, melyben részletesen hallhattak a jelenlévők a kormány gazdaságpolitikájáról, az államháztartás
helyzetéről, valamint ezzel összefüggésben a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatásáról.
Az elhangzottak szerint a 2011-es népszámlálás adatai
alapján 644 524 fő, vagyis az ország lakosságának 6,5%-a
vallotta magát valamelyik hivatalosan elismert nemzetiséghez tartozónak. A nemzetiségek által létrehozott önkormányzatok száma 2174. A nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény a nemzetiségi érdekeket védő és képviselő önkormányzatok feladatainak rögzítése mellett meghatározza a feladatellátást szolgáló vagyont, illetőleg az önkormányzati bevételek forrását is. Ezen belül a bevételek kiemelt
forrása az állam költségvetési támogatása. A nemzetiségi ön-
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kormányzatok központi költségvetési támogatásának teljes
összege 2014-ben: 8.568 MFt, amelyből a területi, települési önkormányzatok működési és feladatalapú támogatása:
1.520 MFt. A területi és települési önkormányzatok támogatását tekintve a költségvetési törvényben e célra rendelt támogatásból 33 % a működési és 67 % a feladatalapú támogatás
aránya. A támogatások részletfeltételeit a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és
elszámolás rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet határozza meg.
Farkas Szabolcs, a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat (CNNÖ) elnöke prezentációjában bemutatta,
hogy a 2010-ben megválasztott települési nemzetiségi képviselő-testület egyértelmű célként fogalmazta meg a helyi
nemzetiségi közügy képviseletét. E célhoz rendelve határozta
meg működési szabályzatát, dolgozta ki ciklusprogramját,
melynek helyi beágyazottságához együttműködési megállapodásokat kötött a települési önkormányzat képviselő-testületével, a nemzetiségi intézményekkel és a civil szervezetekkel. Feladatait munka- és rendezvénytervben rögzítette
és a teendőkhöz éves költségvetéseiben forrásokat rendelt.
A feladatok ellátását követően a visszacsatolást pénzügyi és
szakmai beszámolókban végezte el. E háttér mellett következetesen valósította meg programját, melynek 2010-2014.
között 60 testületi ülésben és 345 határozatban öltött testet. A CNNÖ feladatainak végrehajtását biztosító bevételi
főösszeg 2011-ben 2815 eFt-ban, 2012-ben 1626 eFt-ban,
2013-ban 2486 eFt-ban és 2014-ben 2815 eFt-ban realizálódott. A 2010–2014. közötti időszak közötti 9886 eFt összes
bevételből 918 eFt volt a működési támogatás, 7293 eFt a
feladatalapú támogatás, 1200 eFt a települési önkormányzat
támogatása és 619 eFt pályázati forrás.

112

A „Közös égbolt alatt” konferencia programján résztvevő
szakmai közönség példaértékűnek ítélte a CNNÖ tevékenységét, amelynek minősége a feladatalapú támogatásból érzékelhető. A CNNÖ aktív és szakmailag megalapozott munkájának köszönhetően a négy év átlagában 1823,25 eFt/év támogatást fordíthatott céljainak megvalósítására, ami a 2.164
nemzetiségi önkormányzat által kapott mintegy 600 eFt/év
átlagos támogatást tekintve tényleg nagyszerű eredmény.
A konferencia résztvevői az eredmények értékelése mellett
felvetették a feladatalapú támogatás megállapításának részletszabályaival, ezen belül kiemelten az értékelési eljárással
kapcsolatos észrevételeiket és javaslatot tettek az objektivitást
erősítő módosításra. Mindez mellett a résztvevők egybehangzóan fogalmazták meg, hogy a nemzetiségi közügyek megfelelő színvonalú ellátásának elengedhetetlen feltétele az állami
támogatások növelése.
Az előadók és a nemzetiségi képviselők között aktív párbeszéd alakult ki, melynek további folytatásában minden résztvevő egyetértett. A „Közös égbolt alatt” Magyarországi Nemzetiségek I. Országos Találkozójának konferenciája elérte kitűzött célját. Felszínre hozta a nemzetiségi önkormányzatok
működését érintő finanszírozási kérdéseket, bemutatta az állami támogatások kereteit és hangot adott az önkormányzati
vezetők észrevételeinek, javaslatait.
Polgármester úr mondása szerint „egy ember csak ösvényt
tapos, de ha azon később többen is haladnak, akkor abból széles
út is lehet”. A „Közös égbolt” kitaposta az ösvényt.
Forrás: Banai Péter Benő Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkár és Farkas Szabolcs CNNÖ elnökének
„Közös égbolt alatt” Magyarországi Nemzetiségek I. Országos Találkozója konferenciáján 2014. szeptember 12-én elhangzott előadása.

