
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 11-én, 
Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Jónás Gábor (1969) 
  Danyi Attila 
  Jónás Gábor (1961) 

Rácz Attila 
 dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

dr. Juhász Kinga, Galajda Lászlóné és Fiserné Kosik Mónika a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala munkatársai 

 Szőrös Vilmos, a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület titkára 
 Csík Csaba r. alezredes, a Nm-i Rendőr-főkapitányság munkatársa 
 Kovács Andrea r. őrnagy, a Nm-i Rendőr-főkapitányság munkatársa 
 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy a testület tagjai közül 4 fő van jelen, a közgyűlés 4 fővel határozatképes. 
Köszönti a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület titkárát, Szőrös Vilmost. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi Attilát. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyv-
hitelesítő Danyi Attila legyen, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 
4 igen szavazattal elfogadta.  
Tekintettel arra, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési beszámolója 
tárgyú napirendhez Csík Csaba r. alezredes úr késik, javasolja a testületnek, hogy a két napirendet 
cseréljék meg. Megállapítja, hogy a testület a módosított napirendet 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta.  
 
Napirend: 
 

1. Javaslat együttműködési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a Biztosabb 
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
2. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési beszámolója (szóbeli 

előterjesztés) 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
3. Egyebek 
 
 

1. Javaslat együttműködési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a 
Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Az együttműködési megállapodás tervezetét – amelyet minden képviselő megismert – javasolja, 
hogy ilyen formában fogadják el. Megkéri Szőrös Vilmost, röviden foglalja össze, mi a lényege 
az együttműködési megállapodásnak. 
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Szőrös Vilmos: 
Köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület 
nagyon örült a megkötendő együttműködési megállapodásnak, amely tükrözi, hogy több éves 
szakmai múltjuk kapcsán számos olyan programot készítettek, amely a cigányok és a hátrányos 
helyzetű személyek foglalkoztatásával, képzésével kapcsolatos. Kulturális rendezvények, Európai 
Uniós programok szervezése céljából több 10 milliós pályázatokat nyertek el az elmúlt években, 
amelyeket már befejeztek. Büszkék arra, hogy az elmúlt években a megyében élő romáknak és 
hátrányos helyzetű embereknek munkahelyet, szakmát, képzést tudtak biztosítani. Ezáltal 
örömükre szolgál, ha a megyei önkormányzat együttműködésével újra tudják folytatni ezt a 
tevékenységüket. A szervezetről annyit mond még, hogy a képzés és a foglalkoztatás az 
elsődleges céljuk, de a roma kultúrát és hagyományőrzést, sportot is támogatják. Az 
együttműködési megállapodás-tervezet tartalmazza, hogy miben gondolják az együttműködést. 
Megtisztelő számukra, hogy aláírhatják közösen a megállapodást. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megköszönte a hozzászólást és átadja az együttműködési megállapodás tervezetét a Hivatal 
munkatársai részére átolvasásra. 
 
Galajda Lászlóné: 
A 11. pontban szereplő támogatás évente történne, vagy milyen időszakra vonatkozik, esetleg 
több évre? 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Minden évre vonatkozna, ki szeretnének építeni egy hálózatot. Nem kellene minden évben 
összeülniük. Megkéri Főjegyző urat, nézze meg a tervezetet, amelyről álláspontját, véleményét 
kéri. 
 
Közben megérkezett a következő napirendi ponthoz, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
baleset-megelőzési beszámolójához Csík Csaba r. alezredes, így kéri, hogy térjenek rá a 
következő napirend tárgyalására. Javaslatával a testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
A testületi ülés „A Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányság baleset megelőzési beszámolója” 
napirenddel folytatódott.  
 
2. A Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányság baleset-megelőzési beszámolója  

Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

Jónás Gábor (1969), elnök: 
Köszönti Csík Csaba r. alezredes urat, megkéri foglalja össze a beszámoló lényegét. 
 
Csík Csaba r. alezredes: 
Köszönti a megjelenteket, és tájékoztatást ad arról, hogy Magyarország rendőrségénél a nemzeti 
kisebbségekkel az együttműködés a tavalyi év októberétől teljesen új alapokra helyeződött. Az 
Országos főkapitány-helyettes dr. Halmosi Zsolt tábornok úr két értekezletet tartott. Valamennyi 
főkapitányságon létrehozásra került a területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoport, amelynek 
valamennyi megyében a megyei közrendvédelmi osztályvezető a vezetője. Mivel Nógrád megye 
államhatárral is rendelkezik, ezért az ő beosztásának megnevezése közrendvédelmi és 
határrendészeti osztályvezető és egyben a munkacsoport vezetője is. A munkacsoport fölvette a 
kapcsolatot a megyei nemzetiségi önkormányzattal, előkészítettek egy feladattervet 2012. évre, 
melybe bevonásra került a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség is. A feladatterv – amellyel 
kapcsolatosan Jónás úrral is egyetértett, és a közgyűlés is rendelkezik vele – havi bontásban 
tartalmazza, hogy a nemzeti társadalmi felzárkóztatási stratégiával összhangban mit szeretnének 
tenni. Bemutatja Kovács Andrea r. őrnagyot, a Főkapitányság Közlekedésrendészeti osztályának 
kiemelt főelőadóját. Ismerteti, hogy egyre többen közlekednek biciklivel a lakóhely és a 
munkahely között, ezért úgy gondolták, hogy szeretnének segíteni azzal, hogy a megyei baleset-
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megelőzési bizottság eszközöket bocsátana rendelkezésükre. Javaslatot kérnének, hogy 
kistérségenként egy-egy települést nevezzenek meg ebből a célból. Most egyenlőre 100 db 
csengő, lámpa, mint a kerékpár kötelező alkatrészei, valamint láthatósági mellény áll a 
rendelkezésre. Szeretnék elkerülni, hogy ne az a megítélés legyen, hogy a rendőrség minden áron 
bírságolni akar. Természetesen Főkapitány úr felhatalmazásával tudja azt mondani, hogy az a cél, 
hogy segítsék a nehéz helyzetben lévő embereket. Nemcsak a nemzetiségi csoporthoz tartozó 
embereknek szeretnének segítséget nyújtani, hanem mindenkinek, akinek szüksége van rá, hogy 
még véletlenül se merüljön föl a pozitív diszkrimináció. Nógrád megyében 6 kistérség van, ami 
megegyezik a kapitányságok illetékességi területeivel. Kérnének javaslatot a településekre, ezt 
követően időpontokat egyeztetnének. Megnéznék, hogy a kapitányságokon ki foglalkozik a 
baleset-megelőzési tevékenységgel. Akár itt a főkapitányságon lehetne ennek sajtóvisszhangot 
adni. Jó lenne azt hallani, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság a szerény lehetőségeihez 
mérten segít azon embereknek, akik nem minden esetben tudják felszerelni a kerékpárt, és így 
elkerülni a jogsértéseket. 
Megköszöni a szót. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megköszöni a beszámolót. Megnézték, hogy falunként mennyi hátrányos helyzetű ember jár 
biciklivel a munkahelyére, és ez alapján 4-5 települést megneveztek. Nem tudták, hogy 
kistérségenként lehet egy-egy települést jelölniük. Javaslata lenne Rimóc, Szécsény, 
Balassagyarmat, Ipolyvece. Kérdőjellel szerepel Nagybátony és Szirák. Lehetőségük van-e 
esetleg más települést is bevonni? 
 
Csík Csaba r. alezredes: 
Természetesen maximálisan figyelembe veszik a javaslatot. Aláírásra került dr. Nagy Károly r. 
ezredes úrral egy együttműködési megállapodás, abban kistérségenként egy település kijelölése 
szerepel, de ebben rugalmasak és figyelembe veszik a most javasoltakat. Részéről elfogadható a 
mostani javaslat, amit egyeztetni fog, de megítélése szerint ennek akadálya nem lesz. 
Amennyiben érkezik anyag és eszköz a megyei baleset-megelőzési bizottság raktárába, úgy ez 
tovább folytatódik. Mikorra várható ez, kérdezi Kovács Andreát. 
 
Kovács Andrea r. őrnagy: 
Elmondja, hogy a gyerekeknek ez a program folyamatosan megy óvodákban, általános iskolákban 
is. A gyerekeknek egy központi raktárból hoznak, a felnőtteknek a megyei baleset-megelőzési 
keret vagy az országos baleset-megelőzési keret biztosítja a forrást. Az első negyedéves már 
megérkezett, a második pedig júniusban várható. 
 
Csík Csaba r. alezredes: 
Annyit tud ígérni, hogy időpontokat egyeztetne a településekkel. Megszerveznék a programot, 
hogy még a következő negyedévben, lehetőség szerint amíg tanítás van, megkapják a gyerekek. A 
felnőtt lakosságnak segítenek 15-20 kerékpár felszerelésében, a következő negyedévben pedig az 
iskolás korú gyerekeket céloznák meg. Elmennének az iskolákba is baleset-megelőzési 
előadásokat tartani, illetve vállalták, hogy amikor megvannak a helyszínek és időpontok, rövid 
baleset-megelőzési oktatást, illetve tájékoztatást is tartanának a jelenlévőknek. Mivel április 15-
től változik a szabálysértési törvény, a kollégái elmondanák a változásokat is. A felszerelést úgy 
kiviteleznék, hogy az érintettek vinnék a kerékpárt és munkatársaik a helyszínen mindent 
felszerelnének. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megköszöni a hozzászólást, annyi kiegészítést tenne hozzá, hogy együttműködési megállapodást 
nem írtak alá, a feladatterv megbeszélésén vettek részt. Előterjesztés nélkül nem is írhat alá és 
erről határozatot is kellene hoznia a testületnek. A városok közül Balassagyarmatot, Szécsényt 
célozta meg, de Salgótarjánt is említhetné. Mivel 100 főre van biztosítva a felszerelés, annyira 
még nem tudták felmérni, hogy hol lenne a legszükségesebb. Köszönik a segítséget, nem 
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emlékszik arra, hogy korábban ilyen lett volna. Ha a későbbiekben is lenne lehetőség, szívesen 
veszik a hasonló dolgokat. Nagyon köszöni ezt az odafigyelést.   
 
Jónás Gábor (1961): 
Örül a lehetőségeknek, amit biztosítani tudnak a felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Mivel már 
elindult a közmunkaprogram is, így egyre többen biciklivel mennek a munkahelyükre. Javaslata 
lenne, hogy a nemzetiségi önkormányzat is támogassa ezt a lehetőséget 50 ezer forinttal, mivel 
nagyon sok a hátrányos helyzetű ember. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A következő ülésen tudnának erről a támogatásról dönteni. 
 
Csík Csaba r. alezredes: 
A Rendőr-főkapitányságot a közgyűlés nem tudja támogatni, a Főkapitányság nem fogadhat el 
ilyen irányú felajánlást. Ha ehhez a tevékenységhez saját hatáskörében hozzájárul a közgyűlés, 
úgy tudják kivenni a szerepüket, hogy beszereznek további darabokat ezekből az eszközökből. 
Köszöni a lehetőséget. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A következő alkalommal beszélnék meg a technikai kérdéseket. Javasolja, hogy fogadják el a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési beszámolóját. A javaslatot a testület 4 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta. 
 
16/2012. (IV. 11.) NMRNÖ  Tárgy: a Nógrád Megyei rendőr-

főkapitányság baleset-megelőzési 
beszámolója 

 
HATÁROZAT 

 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
baleset-megelőzési beszámolóját elfogadja. 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pont tárgyalását nem fejezték be, kéri a képviselőket hogy 
térjenek vissza a Javaslat együttműködési megállapodás és támogatási szerződés 
megkötésére a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel tárgyú napirendre. 
Javaslatával a közgyűlés tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
 
 
1. Javaslat együttműködési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a 

Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A megállapodással kapcsolatosan van-e valamilyen probléma, és hogyan lehetne minél 
gyorsabban megvalósítani. 
Átadja a szót Főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László főjegyző: 
Köszönti a közgyűlés tagjait. Elsőként az előző napirendhez kapcsolódóan kérdezi, hogy az 
említett együttműködési megállapodást és feladattervet mikor kívánják elfogadni. 
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
Volt egy egyeztetés két héttel ezelőtt, ahol áttanulmányozták a feladattervet és az együttműködési 
megállapodás tervezetét, amit a jövő héten fognak elküldeni. Megítélése szerint ha nem 
áprilisban, akkor május közepén kerülne aláírásra, hogy ez minél előbb működőképes legyen. 
Ezen a fórumon felvázolták, hogy milyen feladatok lesznek, és ezt együtt fogadnák el. Több 
területen voltak kifogásaik, amit ha a Főkapitányság jóváhagy, akkor újból áttekintik és az ülésre 
beterjesztésre kerül. 
 
 
dr. Barta László főjegyző: 
Kérdése, hogy egy soron következő testületi ülésre kerül-e majd beterjesztésre az anyag? 
Az együttműködési megállapodással kapcsolatos felvetései a következők. Nem ismeri annak 
indokát, hogy miért volt olyan sürgős az együttműködési megállapodás beterjesztése. Miután 
törvényességi és egyéb véleményt várnak tőlünk, akkor ez az idő nem elegendő. Néhány 
észrevételt tenne. Az egyesület főbb adatai feltétlenül szükségesek, mint például a számlaszám, 
adószám, hivatalos bejegyzés. Kérdése, hogy biztos-e az, hogy a Magyarországon élő cigányok 
kulturális oktatási programjait, az általában Magyarországon élőket kívánja a Nógrád Megyei 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatni. Vélhetően a szándék a Nógrád megyében elő 
cigány kisebbségre irányul, ezt tisztázni kellene Rácz úrral. A 7. pontban milyen kistérségi 
programról van szó? Van a megyében 6 kistérség, a megállapodásban ez melyikre vonatkozik? A 
11. ponthoz kapcsolódóan fölvetése, hogy a hosszú távú elkötelezettségnek jogi akadályát látja, 
az éves kötelezettségnek nem. A szabályzatok alapján minden támogatásnak elszámolási 
kötelezettsége van, ebből pedig nem derül ki, hogy a 226 e Ft-tal miről is számol el az egyesület. 
A működésüket támogatják, vagy a programok szervezését, vagy valami egyebet? Ha az 
egyesület működését, akkor azt itt kellene szerepeltetni, mert később gondot okozhat az 
elszámolás. Célszerű, ha a megállapodásban rögzítik a felmondás kölcsönös kritériumait is, hogy 
az egyesület és az önkormányzat mikor, milyen esetekben mondhat fel. A szerződésben kellene 
rögzíteni a kölcsönös kötelezettségeket is. Az utolsó ponttal jogi aggálya van, ezért a következő 
ülésre érdemes lenne megvizsgálni.  
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök 
Megköszöni Főjegyző úr hozzászólását. Elmondja, hogy az együttműködési megállapodás egy 
tervezet. Az egész megállapodás arról szól, hogy a 7 tagú roma nemzetiségi önkormányzat 
társadalmi munkában végzi tevékenységét. Több képviselőnek is munkahelye van és számos 
esetben kikérővel oldják meg a távollétüket, ami néha problémákat is okoz. Mivel társadalmi 
alapon működő tevékenységről van szó, magasabb szintre szeretnék emelni ezt a munkát. Ne csak 
egy létrehozott önkormányzat legyen, ahol bizonyos időpontokban a testületi ülésekre el kell 
járni, papírokat aláírni. Ettől többet szeretnének, az önkormányzat többre is képes. Nagyon örül 
annak, hogy Főjegyző úr itt van, és segítséget ad. Éppen ezért arra kéri Főjegyző urat, hogy a 
nevezett pontokban nyújtson segítséget, mert akkor ők is nyugodtabban írják alá a megállapodást. 
Mivel Balassagyarmaton is ő a nemzetiségi önkormányzat vezetője, jelezni kívánja, hogy ők is 
támogatják, mivel szeretnének segíteni az embereknek. Nógrád megyében ez az egyetlen 
szervezet, aki jó eredményeket ért el, olyan képzéseket szervezett a hátrányos helyzetű romáknak, 
amivel előre tudtak haladni. Úgy szeretnének segíteni, hogy ezt a 226 e Ft-ot irodai bútor, 
számítógép vásárlásra fordíthassák a Balassagyarmaton működő irodában. Azért ragaszkodnak 
ahhoz, hogy évente adjanak támogatást, mert nem akarják növelni a Hivatal munkáját. Amikor 
társadalmi munkában végzi valaki ezt a feladatot, jól esik, ha van egy szervezet aki melléjük áll, 
illetve ha valaki megdicséri a munkájukat. Azt szeretné kérni, hogy rövid időn belül fogadják el 
ezt a megállapodást, Főjegyző úr még tanulmányozza át, hogy mindkét fél számára elfogadható 
legyen. 
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Jónás Gábor (1961): 
Megköszöni Főjegyző úr segítségét. Szükségesnek látják, hogy működjön egy ilyen iroda. Egyre 
több pályázat van kis- és középvállalkozók részére, de ők sajnos nem tudnak vele foglalkozni. 
Azért lenne jó egy olyan szervezet, ahol szakemberek segítségével tudnak dolgozni. Azért is 
fontos ez, hogy ott helyben a városi roma önkormányzat, az országos roma önkormányzat egy 
irodában össze tudjon jönni megbeszélni a feladatokat. 
 
 
Rácz Attila: 
Ha egy szerződést megkötnek évekre meghatározva, azt lehet módosítani. Azt a pontot ki lehetne 
egészíteni és úgy meghatározni, hogy irodai eszközvásárlásra használják fel a támogatást, és 
Főjegyző úr javaslatát is be lehetne tenni. 
 
 
Szőrös Vilmos: 
Reagálna Főjegyző úr felvetésére. Azért van benne a Magyarországon élő cigányok oktatási 
esélyegyenlőségi terve, mivel országos civil szervezetek, akik több éve jól működnek, és már 
bizonyítottak is európai uniós több 10 millió forintos pályázatokkal. De a legbüszkébbek arra, 
hogy együttműködnek a megyei rendőr-főkapitánysággal, az országos rendőr-főkapitánysággal, a 
munkaügyi központokkal, büszkék a bűnmegelőzési programra. Megfelelő szakmai háttérrel is 
rendelkeznek. Ez a megállapodás tükrözi, hogy a megyei önkormányzatot semmi olyanra nem 
kötelezik, ami problémát okozhatna. A megállapodás 3. pontjára utal, jelzi, hogy mielőtt a 
pályázatok beadásra kerülnek, a felek tisztázzák jogviszonyukat. A 11. ponttal volt még Főjegyző 
úrnak problémája. Mint kisebbségi önkormányzat elnökének, neki is van ilyen együttműködési 
megállapodása, amely szerint évente támogatja az ipolyvecei polgárőr szervezetet, már 5. éve. Itt 
egy mondatban meg lehetne jegyezni, hogy esetlegesen bármelyik fél, ha úgy gondolja, hogy 
terhes ez az együttműködési megállapodás, vagy ezen feltételek nem biztosítása esetén, 
felbontható a szerződés. Ez lehet, hogy kimaradt belőle. 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Szeretné megjegyezni Szőrös Vilmos titkár úrnak, hogy Főjegyző úr ezeket az észrevételeket a 
jogi védelmünkben tette. Ez még egy tervezet, szeretnének egy olyan együttműködést, amely 
jogilag is megfelelő. Az a cél, hogy a működésük a törvényi keretek betartásával történjen. 
Kérése az lenne, hogy a közeljövőben egy egyeztetés keretében még beszéljék át, hogy minél 
előbb működőképes legyen a szervezettel a közös munka. 
 
 
dr. Barta László főjegyző: 
Kérésüknek tett eleget, tudja mik a céljaik, csak jogi jellegű aggályokat fogalmazott meg. A 
közgyűlés kompetenciája a költségvetési keretek között a döntés, megfelelve a jogszabályoknak. 
Az összeggel kapcsolatban kiderült, hogy a 226 e Ft miért is ennyi, illetve az évente 
meghatározás összefüggésben van a felmondás kérdésével is. Vállalhatják azt, hogy 2012-ben 
ahogy itt elhangzott támogatják a mindenkori éves költségvetési kereteken belül. Ez egy jelzés az 
egyesület felé, hogy szándék van a támogatásra a jövőben is. A soron következő ülésre 
előkészítik az együttműködési megállapodást. Az elmondottakból kiderül, hogy ezzel az 
összeggel az egyesület működését szeretnék támogatni, amivel majd el kell számolni is, az 
egyesület pedig ennek fejében vállalja a Nógrád megyében élő cigány kisebbség oktatását, 
képzését, rendezvények szervezését, pályázatfigyelést. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat új irodája felszerelésre került, ezt 
bármikor igénybe lehet venni. 
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Szőrös Vilmos: 
Szeretné kérni, hogy minél rövidebb idő alatt meg lehessen kötni a megállapodást. Ha kell, 
egészítsék ki a szükséges részekkel.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Mivel az egyesületi iroda már a jövő héten működőképes lehetne, most is dönthetnének. Az 
együttműködési megállapodással együtt van egy támogatási szerződés. Van egy megállapodás 
tervezet és egy pénzügyi szerződés. 
 
Galajda Lászlóné: 
Ha megkötik az együttműködési megállapodást, lenne egy támogatási szerződés is. Másképpen 
nem lehet megoldani. Az l. pontot ki lehetne egészíteni az eszközbeszerzéssel, mert itt nevesíteni 
kell, hogy miről fogadják el a számlát. 
 
Szőrös Vilmos: 
Fenntartási költség vagy működési költség támogatására adja a megyei önkormányzat a 
támogatást, ez egy tág fogalom. Az a lényege, hogy több minden beleférjen (működési költségek, 
képzés, közös programok megtartására, helyiség bérlet, monitor vásárlás). Ha működési költség 
szerepel, az korrekt lenne mindkét fél számára. A szervezet ezt az összeget nem saját céljaira 
szeretné felhasználni. 
 
Galajda Lászlóné: 
A jogszabályok alapján számviteli oldalról már 100 e Ft feletti összegű tárgyi eszközt 
nyilvántartásba kell venni. Az egyesület vehet bármit, de ez alapján kérhetjük, hogy vegye 
nyilvántartásba.  
 
Szőrös Vilmos: 
A szükséges dokumentumokat át fogjuk adni. Működési költségekkel összefüggő kiadásokkal el 
lehet számolni. Mint titkárnak, az a dolga ennél a szervezetnél, hogy jogi oldalról minden rendben 
legyen. Ezért mondja, hogy működési feltételek biztosítására adja át a Nógrád Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a támogatást, mert ez egy olyan fogalom, amibe több minden 
beletartozik. Tisztában van azzal, hogy a törvényi feltételeknek meg kell felelni. 
Lehetne akkor a 11. pontot módosítani úgy, hogy évente meghosszabbítható legyen a 
megállapodás, és a 226 e Ft-nál szerepeljen az, hogy az összeget a működési feltételek 
biztosítására fordítsák. 
 
dr. Barta László főjegyző: 
Ezt így nem fogja aláírni. Az Önök felelőssége, hogy amit elfogadnak, azt nem változtatják meg. 
Utólagosan nem fognak dokumentumok készülni. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Javaslata, hogy ezt a napirendet egy következő ülésükön tárgyalják újra. Segítséget kérnek 
Főjegyző úrtól, és ha elkészült egy tervezet, telefonos egyeztetés útján értesítik a hivatalt. 
Javaslatát a testület tagjai egyhangúlag elfogadták. 
  
Szőrös Vilmos: 
Kérése, hogy az együttműködési megállapodás tervezetet időben kapják meg, hogy át tudják 
tekinteni, mert szűkös az idő. 
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 
Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, így az ülést bezárja, a megjelentek részvételét megköszöni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….……. …………………………………. 
Jónás Gábor (1969) Danyi Attila 

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


