
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december  03-án, 
Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.  

 
Jelen vannak:   Jónás Gábor (1969), elnök 
     Danyi Attila, elnökhelyettes 
     Jónás Gábor (1961), a testület tagja 

   Rácz Attila, a testület tagja 
   Péter Norbert, a Pénzügyi Bizottság tagja 
  dr. Juhász Kinga, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala  

munkatársa 
 Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 
munkatársa 

  
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.)  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 4 fő jelen van, így az ülés 4 fővel határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi Attilát. Kéri, aki egyetért javaslatával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal elfogadták Danyi Attilát 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megkérdezi, hogy a napirendi pontok megtárgyalásához van-e 
észrevétel, javaslat. Elmondja, hogy az Egyebek napirendi pont keretében a közmeghallgatás 
részleteit kell tisztázni, a 4. napirendi pontnál pontosítani kellene, hogy a támogatási 
kérelmekre még milyen összeg áll rendelkezésre, valamint a Biztosabb Jövőért Kistérségi 
Közhasznú Egyesülettel történő támogatási szerződés megkötését kellene pontosítani. Ezzel a 
kiegészítéssel kéri, hogy a napirendekről szavazzanak.  Megállapítja, hogy a testület a  
napirendek megtárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi I-III. 
negyedévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének III. számú módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepciójára 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

4. Támogatási kérelmek elbírálása 
(Szóbeli előterjesztés) 
. 

5. Egyebek 
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1. Beszámoló a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi I-III 
negyedévi végrehajtásáról 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

Jónás Gábor (1969) elnök: 
Az írásos anyagot mindenki megkapta, átnézte, megkérdezi van-e kiegészítés, észrevétel. 
Rácz Attila a Pénzügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy ismertetné döntésüket.  
 
Rácz Attila: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra ajánlja a 2012. évi 
költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
További hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2012. évi I-III negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
33/2012. (XII.03.) NMRNÖ           Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi 
teljesítéséről szóló beszámolót az 1 sz. mellékletben, 2012. I-III. negyedévi mérlegét a 2. sz. 
mellékletben meghatározottak szerint elfogadja, a költségvetési egyenleg alakulását az 1.sz. 
tábla szerint tudomásul veszi. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal  

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének III. számú módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
Rácz Attila: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra ajánlja a 2012. évi 
költségvetésének III. számú módosítását. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Átnézték az anyagot és kérdést intéz Galajda Lászlónéhoz, hogy mit takar ez a módosítás. 
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Galajda Lászlóné: 
Elmondja, hogy az látszik az előterjesztésből, hogy hogyan teljesülnek a támogatási 
szerződéses kifizetések.  Az önkormányzatnak a szabad pénzeszközei dologi kiadásokra 
voltak betervezve, a szerződés alapján teljesített kifizetések pedig támogatásértékű működési 
kiadások. Összesen 450 e Ft  kiemelt előirányzatok közötti rendezésről van szó, a költségvetés 
végösszege nem változik. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi van-e még kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem volt, így a Nógrád egyei 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. számú módosítására 
vonatkozó határozati javaslatot a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
34/2012. (XII.03.) NMRNÖ          Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének III. számú módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének III. számú 
módosítását az 1. sz. mellékletben, költségvetési mérlegét a 2. sz. mellékletben 
meghatározottak szerint elfogadja, a likviditási tervet az 1. sz. tábla szerint tudomásul veszi. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepciójára 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

 
Jónás Gábor (1961): 
Javasolja, hogy mivel szűkösek az anyagi lehetőségeik, kérjenek segítséget  Nógrád Megye 
Önkormányzatától, mivel évek óta nem kapnak támogatást.  Megbíznák az elnök urat, hogy 
találkozzon Becsó Zsolt elnök úrral, és javasolná, hogy kérjenek 3 millió forintos támogatást a 
jövő évi költségvetéshez. Nagyon sok támogatási kérelem érkezik, melyeket nem tudnak 
teljesíteni, a kisebbségi önkormányzatokat sem tudják segíteni,  pályázatokat évek óta nem 
tudnak beadni, mivel a szükséges önerővel nem rendelkeznek. Tehát javaslata lenne a 
jelenlévő képviselőknek, hogy az elnök úr kezdeményezze a találkozót Becsó Zsolt elnök 
úrral.  
 
Galajda Lászlóné: 
Azt szeretné hozzáfűzni, hogy az előterjesztésben szereplő 429 e Ft azonos az idei 
támogatással. Jövőre a népszavazás alapján viszont más szempontok alapján fog érkezni a 
támogatás, ami most még nem ismert. 
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Rácz Attila: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra ajánlja a 2013. évi 
koncepciót. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök 
dr. Juhász Kinga segítségét kéri az elnök úrral való időpont egyeztetésre, ahol lenne lehetőség 
átbeszélni a jövő évi költségvetést. A koncepciót javasolja elfogadásra és bízik abban, hogy a 
közeljövőben létrejön a találkozó az elnök úrral, ahol javasolja, hogy a többi képviselő is 
legyen jelen. 
 
Galajda Lászlóné: 
Megjegyzése lenne, hogy Becsó Zsolt elnök úr jelenleg a konkrét összegről csak az országos, 
továbbá a megyei költségvetés elfogadása után tud egyeztetni. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Ő úgy gondolta, hogy ha majd lehet látni a megyei önkormányzat költségvetésének 
alakulását, akkor ők is esetleg szerepelhessenek benne, mivel korábban azt a visszajelzést 
kapták, hogy nem jelezték ilyen igényüket ezért nem kaptak támogatást. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Elmondja, hogy akkor írnának egy kérelmet, amit személyesen átadnak az elnök úrnak, 
melyben szerepelne tételesen, hogy milyen összeget szeretnének. Mivel több hozzászólás nem 
volt így szavazásra teszi föl a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepciójára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
35/2012. (XII.03.) NMRNÖ          Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciója 

 
HATÁROZAT 

 
 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetési 

koncepcióját 429 E Ft központi költségvetési támogatással és 429 E Ft dologi kiadással 
fogadja el. 

2. Az Önkormányzat felkéri elnökét, hogy a 2013. évi eredeti költségvetés beterjesztéséhez 
szükséges alapinformációk beszerzése érdekében a központi szerveknél járjon el és erről a 
testület soron következő ülésén adjon tájékoztatást. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: értelemszerűen 
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4. Támogatási kérelmek elbírálása 
(Szóbeli előterjesztés) 

 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Jelezte Galajda Lászlóné, hogy szeretne hozzászólni, így át is adja a szót.  
 
Galajda Lászlóné: 
Elmondja, hogy minden az elmúlt ülés óta beérkezett kérelmet elküldött az elnök úrnak. Az 
eddig megítélt és kiutalt támogatásokkal az érintettek nem számoltak el.  Például 
Mátramindszent 40 e Ft támogatásáról szóló, kiküldött szerződést sem küldte vissza, így a 
pénz nem került kiutalásra. Litkei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére sem lett átutalva 
a támogatás, mivel nem tudtak elszámolni a roma napi rendezvény 30 e Ft-os támogatásával, 
de új kérelmet küldtek. Sajnos ezeknél a kérelmeknél mindig az események után születik 
döntés a támogatásról. A Dejtári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is el kellene számolni 
50 e Ft-tal, a Szécsényi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól szintén elszámolást várnak 200 
e Ft-ról, Diósjenő Roma Nemzetiségi Önkormányzattól pedig 100 eFt-ról.  A Biztosabb 
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettől is várnak elszámolást 226 e Ft-ról. December 15-
ig mindenkinek el kellene készíteni az elszámolást, amely határidő szerepel is a támogatási 
szerződésekben. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Javaslata, hogy főjegyző úrral is kellene beszélni, hogy ezeknek a támogatásoknak az 
elszámolását jogi szinten, hogyan lehetne lebonyolítani.  Ezek után nem kívánják támogatni 
egyik kérelmet sem, ha nem tudnak elszámolni. 
 
Danyi Attila: 
Kérdése lenne, hogy milyen hátránya van a megyei önkormányzatnak abból, hogyha ezek a 
települések nem fognak elszámolni. 
 
Galajda Lászlóné: 
Kiutalásra került a támogatás, de nem igazolták, hogy arra a célra fordították amire a testület 
odaítélte, visszakövetelni polgári peres úton lehet. Az önkormányzat felelőssége, hogy 
érvényesítse a támogatási szerződésben foglaltakat. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Mielőtt folytatnák a kérelmek elbírálását szót ejt az Ipolytarnóci vízkárosultak minisztériumi 
támogatásáról. Kevés információval rendelkeznek. A Polgármesteri Hivataltól is kértek 
anyagot, információkat, válaszoltak is a hivatalnak, de újabb információval nem 
rendelkeznek. Ezt a kérelmet félre teszik, szóbeli megállapodások, ígéretek történtek. 
 
Galajda Lászlóné: 
Hozzáfűzi, hogy Becsó Zsolt elnök úr is írt ez ügyben a Belügyminisztériumnak, ahonnan az 
a válasz érkezett, hogy minisztériumi aláírás alatt van a dokumentáció. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Javaslata lenne, hogy a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat is írjon levelet a 
minisztériumba, megsürgetve az ügyet, hogy az érintettek megkapják a segítséget minél 
előbb. 
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
Erre később még visszatérnének. Elmondja, hogy a Litkei önkormányzat kért támogatást a 
decemberi mikulás estre. De ők a korábbi kérelemmel sem számoltak el. 
 
Galajda Lászlóné: 
Mivel ők már korábban is kértek támogatást roma nap megrendezésére, azt a határozatot kell 
módosítani a mikulás est megrendezésére, mely alapján a támogatási szerződés érintett pontjai 
módosításra kerülnek. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkéri a képviselőket, hogy szavazzanak a támogatási szerződés módosításáról, 
megállapítja, hogy 4 igen szavazattal elfogadták a módosítást és a következő határozatot 
hozták: 
 
36/2012. (XII.03.) NMRNÖ          Tárgy: a támogatási szerződés megkötése tárgyában hozott 

30/2012. (VIII.15.) NMRNÖ határozat módosítása 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
1.  A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Litke Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatási szerződés megkötése tárgyában hozott 30/2012. (VIII.15.) 
NMRNÖ határozat (továbbiakban: határozat) 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a Litkei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat által 2012. decemberében megrendezésre kerülő mikulásest 
megrendezését, utólag 30.000 forint összegben – utólagos elszámolási kötelezettséggel – 
támogatja.” 

2. A határozat 2. pontja változatlan tartalommal érvényben marad. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A következő kérelem a Cserháti Romákért Közhasznú Egyesülettől érkezett, akik a további 
fennmaradásukért kérnének 100 e Ft támogatást. A jelenlegi szűkös anyagi lehetőségekre 
tekintettel ezt a kérelmet a testület nem tudja támogatni. A jövő évben támogatnák az 
egyesületet, így ezt a kérelmet most 4 igen szavazattal elutasították és a következő 
határozatot hozták: 
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37/2012. (XII.03.) NMRNÖ          Tárgy: a Cserháti Romákért Közhasznú Egyesület 
kérelmének elbírálása 

 
HATÁROZAT 

 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének szűkös 
anyagi helyzetére tekintettel a Cserháti Romákért Közhasznú Egyesület kérelmét nem 
támogatja. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal  

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A következő kérelem a Héhalmi Kisebbségi Önkormányzattól érkezett, az általuk létrehozott 
hagyományőrző tánccsoport támogatására.  
 
Danyi Attila: 
Javaslata lenne, hogy addig ne támogassák egyik kérelmet sem, amíg az elszámolások nem 
történnek meg. Kérdése, hogy ki fogja behajtani az el nem számolt támogatásokat, ki fogja 
képviselni az önkormányzatot az esetleges bírósági eljárásban. 
 
Rácz Attila: 
Nem kellene olyanokat is hibáztatni, akik eleget tesznek az elszámolási kötelezettségüknek. 
 
Danyi Attila: 
Egyetért ezzel, de akkor valahogyan tudatosítani kellene az önkormányzatokban, a támogatást 
kérőkben, hogy tegyenek eleget kötelezettségüknek. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Kéri szavazzanak a Héhalmi tánccsoport támogatási kérelmének ebben az évben történő 
pénzhiány miatti elutasításáról, melyet 4 igen szavazattal a testület elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
38/2012. (XII.03.) NMRNÖ          Tárgy: a Héhalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

kérelmének elbírálása 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének szűkös 
anyagi helyzetére tekintettel a Héhalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét nem 
támogatja. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal  
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
A negyedik kérelem Rácz Gézánétól Ságújfaluból érkezett, amely szinte olvashatatlan. 
Javaslata, hogy utasítsák el a kérelmet. 
 
 
 
Jónás Gábor (1961): 
A kisebbségi önkormányzat ott tényleg nem tud semmit tenni, szeretnének egy roma napot 
rendezni, javasol 30 e Ft-os támogatást.  
 
Galajda Lászlóné: 
Megjegyezné, hogy ez ismét egy szeptemberi időszakra szóló kérelem, nem ismert, hogy 
eleget tudnak-e tenni az elszámolási kötelezettségnek. 
Mivel az elmúlt három hónapban nem volt testületi ülés, azért vannak összegyűlve ezek a 
határidőn túli kérelmek.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Javaslata, hogy Danyi Attilát felhatalmazzák arra, hogy az elszámolásban vegyen részt, és 
segítsen abban, hogy megfelelő legyen. Ezzel a feltétellel javaslata a 30 e Ft-os támogatás. Ez 
a kérelem szeptember 18-án érkezett, úgy tudja a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat nevére akkor kiállított számlát lesztornózták.  
Javaslata szerint döntsenek abban, hogy legyen új kérelem beadva, kéri szavazzanak arról, 
hogy most ezt a kérelmet elutasítják.  
A kérelmet a testület 4 igen szavazattal elutasította és az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2012. (XII.03.) NMRNÖ          Tárgy: a Ságújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

kérelmének elbírálása 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének szűkös 
anyagi helyzetére tekintettel a Ságújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét nem 
támogatja. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal  

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Következő kérelem a Nemti Roma Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett, melyet szintén 
pénzhiány miatt a testület 4 igen szavazattal elutasított és az alábbi határozatot hozta: 
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40/2012. (XII.03.) NMRNÖ          Tárgy: a Nemti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
kérelmének elbírálása 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének szűkös 
anyagi helyzetére tekintettel a Nemti Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét nem 
támogatja. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal  

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A következő Magyargéc Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme, javasolja szintén 
pénzhiány miatti elutasítását. A kérelmet a testület 4 igen szavazattal elutasította és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 41/2012. (XII.03.) NMRNÖ          Tárgy: Magyargéc Roma Nemzetiségi Önkormányzat   

kérelmének elbírálása 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének szűkös 
anyagi helyzetére tekintettel a Magyargéci Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét nem 
támogatja. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal  

 
Jónás Gábor (1961): 
Elmondja, hogy nem eléggé aktívak a kisebbségi önkormányzatok, pedig most rengeteg 
pályázati lehetőség lenne.  
 
Galajda Lászlóné: 
Kérdése, hogy mi legyen a Mátramindszenti Kisebbségi Önkormányzat 40 e Ft-os megítélt 
támogatásával, mivel még az aláírt szerződést sem küldték vissza, így a támogatási összeg 
kiutalása sem történt meg.  Gondot jelent, hogy nem szerepelnek elérhetőségek a kérelmeken, 
hogy ilyen esetben fel lehessen venni a kapcsolatot az érintettekkel. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Úgy véli, hogy az önkormányzatok nem együttműködőek, holott mindenkivel egyeztettek 
telefonon, hogy hogyan rendezzék a szerződés visszaküldését, elszámolását. Kéri, hogy a 
mátramindszenti kérelemre hozott határozatot helyezzék hatályon kívül. Kéri szavazzanak a 
határozat hatályon kívül helyezéséről, melyet 4 igen szavazattal a elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
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42/2012. (XII.03.) NMRNÖ          Tárgy: a támogatási szerződés megkötése tárgyában hozott 
31/2012. (VIII.15.) NMRNÖ határozat hatályon 
kívül helyezése 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Mátramindszenti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatási szerződése megkötése tárgyában hozott 31/2012. (VIII.15.) 
NMRNÖ határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal  

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Pontosítaná, hogy a levonások után maradó szabadon felhasználható összeg, amivel 
rendelkeznek 280 eFt. 
 
5. Egyebek 

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontja december 17-e 14 óra legyen. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Elmondja, hogy a tavalyi évben nagyon sokan azt kifogásolták, azért nem vettek részt a 
közmeghallgatáson, mert nem tudtak róla. Véleménye szerint mivel a jegyzőknek lett 
kiküldve az értesítés sok esetben nem adták át az érintetteknek az információt.  Szerinte jobb 
lenne levél formájában kiküldeni az értesítést. Mivel sok önkormányzat megszűnt, szeretne 
kérni egy listát dr. Juhász Kingától, melyen szerepelnek az önkormányzatok, és megpróbálják 
őket telefonon is elérni, hogy minél többen legyenek jelen.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Kellene írni a jegyzőknek egy levelet és felhívni a figyelmet, hogy sokan szóvá tették, hogy 
nem kapták meg az értesítést. Jó elképzelésnek tartja, hogy megkapják a listát és megkeresik 
őket telefonon is. Elkészítenének egy beszámolót az eddigi munkáról. 
 
dr. Juhász Kinga: 
Megkérdezi, hogy kit szeretnének meghívni a közmeghallgatásra. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Szeretnék meghívni a Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, a Munkaügyi Központ 
vezetőjét, a Közgyűléstől az alelnök urat, a Kormányhivatal vezetőjét, az Intézményfenntartó 
Központ vezetőjét, a Vöröskereszt vezetőjét. A kisebbségi koordinációs tanácsnokot, Varga 
Krisztinát is szeretnék meghívni, hogy számoljon be az eddig végzett munkájáról, mivel 
nagyon sok panaszt hallanak. A beszámolót elkészítenék az eddigi munkáról, amelyet majd 
beküldenek. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Kérdése az, hogy tulajdonképpen mi a feladata a Varga Krisztinának. 
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dr. Juhász Kinga: 
Utána néznek az SZMSZ-ben. Addig is elmondja, hogy az anyagot péntekig kellene, hogy 
beküldjék mivel nagyon rövid az idő, és a meghívóval együtt lenne kiküldve az anyag. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel lenne még egy megbízási 
szerződéskötés, mely egy év végi kétnapos sportrendezvény megszervezése és lebonyolítása 
lenne, melynek tervezett összege 250 e Ft.  A szerződést a héten megpróbálják aláírni és 
visszajuttatni. Kéri, hogy a megbízási szerződés megkötéséről, aláírásáról valamint a 250 eFt–
os kiadásról szavazzanak. Megállapítja, hogy a szerződéskötést a testület 4 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
43/2012. (XII.03.) NMRNÖ             Tárgy: megbízási szerződés megkötése  
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a Biztosabb 
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesületet megbízza az év végi kétnapos 
sportrendezvény megszervezésével és lebonyolításával, melyre 250.000 Ft fedezetet 
irányoz elő. 

2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy a 
Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel a megbízási szerződés 
megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

dr. Juhász Kinga: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a nyelvhasználattal kapcsolatos dokumentáció visszaküldésre 
került a Minisztériumba, de még visszajelzés nem érkezett. Főjegyző úr kérdése lenne, hogy – 
mostani formájában – a jövőben is terveznek-e kisebbségi vitanapot, mivel az idei évben igen 
csekély volt az érdeklődés. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Egyetért főjegyző úrral, tervezik, hogy a jövő évben kihelyezett üléseket tartanának a 6 
városban, ahol lenne a vitanap is, így a megyei önkormányzat által tartott vitanapra nem 
tartanak igényt.   
 
Juhász Kinga: 
Elmondja, hogy a kihelyezett ülések nagyobb szervezést igényelnek. Varga Krisztina 
feladataira visszatérve, a nemzetiséget érintően csak a kapcsolattartás szerepel az SZMSZ-
ben. 
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Jónás Gábor (1969 elnök): 
Vállalják az ülések megszervezését, amit időben el kell majd kezdeni. Több hozzászólás, 
észrevétel nem volt, így megköszöni a részvételt az ülést bezárja. 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 

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

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 



Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2012. I-III. negyedévi mérlege

a 33/2012. (XII. 03.) NMRNÖ határozat 2.sz. melléklete

(EFT)

Ssz. Bevételek
Eredeti ei. Módosított

előirányzat
Teljesítés

Teljesítés a
mód. Ei.
%-ában

Ssz. Kiadások
Eredeti ei. Módosított

előirányzat
Teljesítés

Teljesítés a
mód. Ei.
%-ában

1. Állami támogatás 1. Személyi juttatás

2.
Támogatásértékű 
működési bevétel

419         1 323      1 399      106         2.
Munkaadótterhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó

3.
Működési célú pénzeszköz
átvétel

3. Dologi kiadások 494         1 172         178       15,19           

4. Átadott pénzeszközök 226            576       
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 250       

419         1 323      1 399      106         494         1 398         1 004    71,82           

4. Működési pénzmaradvány 75           75           -              

494         1 398      1 399      106         494         1 398        1 004    71,82          

5. Beruházási kiadások
6. Kölcsön nyújtása

-              -                -            -                  

-              -              -              -              -              -                -            -                  
7. Záró pénzkészlet 395       

494         1 398      1 399      106         494         1 398        1 399    71,82          Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások



Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetési egyenleg

I-III. negyedévi alakulása

1. számú tábla

 Nyitó 
egyenleg 

 Bevétel  Kiadás  Záróegyenleg 

Január 175 006      175 006            
Február 175 006      429 378      2 000          602 384            
Március 602 384      -                  20 250        582 134            
Április 582 134      -                  2 600          579 534            
Május 579 534      -                  2 000          577 534            
Június 577 534      -                  228 000      349 534            
Július 349 534      794 166      2 300          1 141 400         
Augusztus 1 141 400   -                  252 000      889 400            
Szeptember 889 400      -                  494 490      394 910            

MINDÖSSZESEN -                  1 398 550   1 003 640   -                        

Hónap
Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat                     FT.



Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2012. évi költségvetési mérlege

a 34/2012. (XII. 03.) NMRNÖ határozat 2.sz. melléklete

(EFT)

Ssz. Bevételek
II.sz.

módosítás
Változás

III.sz.
módosítás

Ssz. Kiadások
II.sz.

módosítás
Változás

III.sz.
módosítás

1. Állami támogatás 1. Személyi juttatás

2.
Támogatásértékű 
működési bevétel

1 323      1 323      2.  Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.
Működési célú pénzeszköz
átvétel

-              3. Dologi kiadások 1 172      450 -     722       

4. Átadott pénzeszközök 226         450      676       

1 323      -              1 323      1 398      -          1 398    

4. Működési pénzmaradvány 75           75           

1 398      -              1 398      1 398      -          1 398    

5. Beruházási kiadások
6. Kölcsön nyújtása

-              -          -            

-              -              -              -              -          -            

1 398      -              1 398      1 398      -          1 398    Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások



Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap

 Nemzetiségi 
önkormányzat 

működési 
kiadása 

Kiadás összesen Bevétel Egyenleg

Január -                       75                  

Február 2                 2                      529               602                

Március 20               20                    582                

Április 3                 3                      579                

Május 2                 2                      577                

Június 228             228                  349                

Július 2                 2                      794               1 141             

Augusztus 252             252                  889                

Szeptember 494             494                  395                

Október 34               34                    361                

November 150             150                  211                

December 211             211                  -                     

Összesen 1 398          1 398               

Várható maradvány -                       

MINDÖSSZESEN 1 398          1 398               


