
Ikt.sz.: 33-11/2014. 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február  10-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Jónás Gábor (1969), a bizottság elnöke 
  Danyi Attila, a testület elnökhelyettese 
  Jónás Gábor (1961), a bizottság tagja 

Rácz Attila, a bizottság tagja 
dr. László Tünde, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal kisebbségi feladatokkal 
foglalkozó munkatársa 
Galajda Lászlóné, a hivatal munkatársa 

  
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket,  az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy a megválasztott  7 tagból 4 
fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javasolja Danyi Attilát. Kéri, aki 
egyetért, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta. Indítványozza, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja 
meg. Kéri aki ezzel egyetért szavazzon.  Megállapítja, hogy a napirendek megtárgyalását a testület 4 
igen szavazattal elfogadta. 
 
 

Napirend: 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

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

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. költségvetésére 

 Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének 
összeállítására 

 Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 
4. Egyebek 
 

 
 

1.  Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi         
      költségvetésének  V. számú módosítására 
     Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Megkérdezi képviselőtársait kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Átadja a szót 
Rácz Attila képviselő társának, a pénzügyi bizottság elnökének. 
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Rácz Attila: 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének V. számú módosítását 2 igen egyhangú szavazattal  elfogadásra 
javasolja. 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének V. számú módosítását, melyet a testület 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
1/2014. (II.10.) NMRNÖ                              Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi  

                                                Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
               V. számú módosítása 

 
 
 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének V. számú 
módosítását e határozat 1. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklete, likviditási 
tervét a 3. sz. melléklete szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
 
 
Salgótarján, 2014. február 10. 

 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
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2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi  
költségvetésére   

     Előterjesztő: Jónás Gábor, (1969) elnök 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi kíván-e valaki észrevételt, javaslatot tenni. Átadja a szót Rácz Attilának, a pénzügyi 
bizottság elnökének. 
 
Rácz Attila: 
A pénzügyi bizottság a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését 2 
igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi van-e további észrevétel, javaslat. Mivel hozzászólás nem volt, megkéri képviselő társait 
szavazzanak a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, melyet a 
testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
2/2014. (II.10.) NMRNÖ            Tárgy: A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
elfogadása 

 
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését e 
határozat 1. számú melléklete szerinti 788 eFt főösszeggel, likviditási tervét a 2. 
számú, a 2014., 2015., 2016., 2017. évi költségvetési mérlegeit a 3. számú melléklete 
szerint fogadja el. 

2. A 2014. évi költségvetés közvetett támogatást, európai uniós forrásból finanszírozott 
programot, valamint általános és céltartalékot nem tartalmaz. Az előirányzatok 
kötelező feladatok ellátásához biztosítanak fedezetet. 

3. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre 
kötelezettséget nem vállal, többéves kihatással járó döntést nem hoz. 

4. Államháztartáson kívüli és belüli forrásátadás csak egyedi, testületi döntést követően 
teljesíthető. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. február 10. 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök  
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3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének 
összeállítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969) elnök 
 

Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi képviselőtársait van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz. Nem volt. Megkéri 
szavazzanak a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervéről. melyet a 
testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
3/2014. (II.10.) NMRNÖ            Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi  
      Önkormányzat 2014. évi munkatervének 

elfogadása 
 

 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervét a határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 

 

Salgótarján, 2014. február 10. 

 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
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4. Egyebek 
 
 

Jónás Gábor (1969), elnök: 
Egy kérelmet ismertet a bizottság tagjaival, melyet Oláh Tamás  egyéni vállalkozó nyújtott be a 
testület elé, aki személyesen is megjelent a bizottsági ülésen. Kéri, hogy a mikro kis- és 
középvállalkozások munkahelyteremtő beruházására kiírt pályázati részvételét a Megyei Kisebbségi 
Önkormányzat támogassa.  Nagyon fontos lenne, hogy minél több hátrányos helyzetű ember tudjon 
dolgozni a megyében. Átadja a szót Jónás Gábor képviselőtársának. 
 
 
Jónás Gábor (1961) (szószerinti lejegyzés): 
Ebben az évben is van egy lehetőség a kis- és közép vállalakozóknak. A kormány kiírt egy pályázatot, 
amivel lehet segíteni a vállalkozókat. A 25 év alatt vagy 50 év felettiek és roma emberek további 
kedvezményeket kaphatnak. Az országos roma önkormányzat nevében is mondhatja, mint megyei 
képviselő, hogy teljes mértékben támogatják az ilyen kezdeményezéseket. Van egy olyan keret-
megállapodás a jelenlegi Kormány és az Országos Cigány Önkormányzat között mintegy 5000 
milliárd forint összegű támogatásra, amelyet több éven keresztül fog lekérni a kormány, roma és 
hátrányos helyzetű emberek részére. Ennek az 5000 milliárdnak a nagyobb része, úgy tudja, hogy a 60 
%-a pontosan arról szól, hogy roma vállalkozók, kis- és közévállalkozók, de multinacionális cégek is 
pályázhatnak erre a pénzre, amennyiben roma származású embereket foglalkoztatnak. Van még egy 
lehetőség, hogy tudatosítják a vállalkozó úrral is Oláh Tamással, mindent megtesznek azért, hogy 
támogassák megyei vagy országos szinten a támogatás kérőket, sőt még várják további vállalkozók 
jelentkezését az elnök úrnál és nála, is lehet jelentkezni és természetesen támogatják a kérelmeket. 
Megállapodtak a Megyei Munkaügyi Központ vezetőjével Tamási Ildikó igazgató asszonnyal, hogy 
abból a keretből, amely most a Munkaügyi Központnál van, egy bizonyos keretet jelölhetnek arra, 
hogy támogassanak roma képviselőket, és ebben a pályázatban természetesen tudnak segíteni. Örül 
ennek a lehetőségnek. 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi kíván-e még valaki hozzászólni. Nem volt több hozzászólás. Sok sikert kíván a 
vállalkozónak.  Kéri képviselőtársait szavazzanak a kérelem támogatásáról. Megállapítja, hogy a 
testület 4 igen egyhangú szavazattal kérelmet támogatta, és az alábbi határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
4/2014. (II.10.) NMRNÖ            Tárgy: támogatás pályázaton való részvételhez 

 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatja Oláh Tamás (1085 Budapest, 

József krt. 69., adósz.: 61790470-2-42) egyéni vállalkozó, a Nemzeti Minisztérium által a 

mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházására kiírt, NKA-2014-KKV 

kódjelű pályázaton való részvételét. 

Sikeres pályázat esetén a beruházás megvalósításának és a munkavállalók foglalkoztatásának 

helyszíne: 3104 Salgótarján, Kölcsey utca 8-10. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
 
Salgótarján, 2014. február 10. 

 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök    
 
 
 
Jónás Gábor (1961): 
A következő ülésen  két rendőrségi szervet szeretnének megjutalmazni, egyenként 30-30 e Ft-os 
összeggel.  Március 15-én ünnepélyes keretek között kerülne átadásra, mely rendezvény felől a Roma 
televízió és a Duna televízió is érdeklődött. 
 
Galajda Lászlóné: 
E-mailben eljutatja a támogatási szerződés mintát elnök úrnak. Kéri egyeztesse le a Rendőrséggel. 
Tájékoztatja a testületet arról, hogy szigorodtak a számviteli szabályok. Támogatásról csak abban az 
esetben lehet dönteni, ha a költségvetésben van erre előirányzat. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A támogatási előirányzatot év közben lehet-e módosítani. 
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Galajda Lászlóné: 
Természetesen. . A kiemelt előirányzatok között kell „gondolkozni”. Erről most is dönthetnek, és a 
következő ülésen ennek megfelelően lesz előkészítve a költségvetés módosítása. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Javasolja, hogy a  támogatási előirányzat a költségvetési összeg fele legyen, a többi maradjon meg 
rendezvényekre.  
 
Galajda Lászlóné: 
Vagyis  300 e Ft legyen a támogatásokra, a többi marad a dologi kiadásokra.  
 
dr. László Tünde: 
Megkéri a testületet, hogy a 300 e Ft-os támogatási előirányzatról szavazzanak. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Kéri aki egyetért, azzal hogy az 540 e Ft-ból 300 e Ft támogatásra legyen elkülönítve szavazzon. 
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot  4 igen  egyhangú szavazattal elfogadta, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
5/2014. (II.10.) NMRNÖ            Tárgy: előirányzat átcsoportosítás 

 
 
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből 

300.000.- Ft, azaz háromszázezer forintot különít el működési célú támogatásértékű 

kiadások fedezetére. 

2. A testület utasítja elnökét, hogy a 2014. évi költségvetés I. számú módosításának 

előkészítéséről gondoskodjon 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. február 10. 

 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök    
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
Mivel több hozzászólás észrevétel nem volt, megköszöni a bizottság tagjainak a részvételét, az ülést 
bezárja. 
 
 
      k.m.f. 
 
 
 
 

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

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


