
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 29-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza 131-es termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Jónás Gábor (1969) 
  Danyi Attila 
  Jónás Gábor (1961) 

Rácz Attila 
  Csikós Árpád 

Szilvási István 
  Dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 Fiserné Kosik Mónika és Galajda Lászlóné a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Hivatala kisebbségi feladatokkal foglalkozó munkatársai 
  
 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti dr. Barta László főjegyző urat, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. Indítványozza, hogy a testület a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendeket fogadja el. Megállapítja, hogy a testület a napirendet 6 igen 
szavazattal elfogadta. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi Attilát. Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyv-
hitelesítő személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal, elfogadta.  
 
Mielőtt rátérnek a napirendek tárgyalására felolvassa Szűcs Lászlónénak, a Pénzügyi Bizottság 
tagjának lemondó nyilatkozatát. Jelzi, hogy a bizottság új tagjának választásáról a következő ülésen 
tárgyalnak. 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 

2. Javaslat a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáról szóló szabályzat módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 
3. Egyebek 

 
 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata, majd megadja a szót Csikós Árpád képviselő 
úrnak. 
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Csikós Árpád: 
Egy minisztériumi leiratot említ, melyben az szerepel, hogy nem kötelező, hogy a roma nemzetiségi 
önkormányzat nevet használják, lehet választani a cigány nevet is. Véleménye szerint maradhatnak a 
cigány elnevezésnél. 

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Mivel már az idei első ülésükön döntöttek a névváltozás tárgyában, ennek megfelelően intézkedtek az 
Államkincstár felé is. Ha erről időben tudtak volna beszélni, természetesen lehetett volna maradni a 
cigány elnevezésnél is. Ez a változás most több technikai dolgot is felvetne már, így nem lenne 
célszerű ha változtatnának. Az SZMSZ megalkotását most az új törvényi változások, eljárási 
szabályok indokolják. 
 
Fiserné Kosik Mónika: 
Elmondja, hogy az előző ülésen tárgyalták az SZMSZ megalkotását, amelyben a hivatalos nevük 
Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatként került rögzítésre. Ennek megfelelően készült el 
a bélyegző is, és az Államkincstár felé is így intézkedtek. 
 
Csikós Árpád: 
Mivel nem volt az előző ülésen, nem tudta, hogy erről már döntöttek, ezért vetette fel. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi van-e még észrevétel, javaslat. Szavazásra bocsátja az SZMSZ megalkotására vonatkozó 
javaslatot. Megállapítja, hogy a közgyűlés 6 igen szavazattal elfogadta a Nógrád Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására vonatkozó 
javaslatot és a következő határozatot hozta: 
 

 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

   
6/2012. (II. 29.) NMRNÖ Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotása 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a határozat melléklete szerint megalkotja 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 

2. Az SZMSZ 2012. március 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az 
1/2012. (I. 30.) NMRNÖ határozat. 
 
 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra került. 

 
2. Javaslat a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáról szóló szabályzat 

módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Valójában ennek a napirendi pontnak a tárgyalását is a névváltozás indokolja. 
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Galajda Lászlóné: 
Jelzi, hogy az ellenjegyző személyében történt változás is módosításra került. Így a főjegyző úr helyett 
a gazdasági vezető vagy a megbízott személy került nevesítésre. 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Mivel több észrevétel, javaslat nem volt, a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáról szóló 
szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a testület 6 igen 
szavazattal elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

   
7/2012. (II. 29.) NMRNÖ Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat saját tulajdonú gépjármű hivatali 
célú használatáról szóló szabályzata módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú 
használatáról szóló szabályzatát a mellékletnek megfelelően elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor (1969), a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra került. 

 
3. Egyebek 

 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi a testület tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megadja a szót Csikós Árpád 
képviselő úrnak. 
 
Csikós Árpád: 
Tervezi-e a testület ebben az évben is újra megszervezni Mátraverebély-Szentkút Roma Zarándoklatot. 
Lesz-e rá anyagi forrás. 
 
Rácz Attila: 
Pályázati lehetőségek számbavételére, felkutatására hívja fel a képviselőtársak figyelmét. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Egyetért Rácz Attila képviselőtársa felvetésével, a pályázati lehetőségek feltérképezésével. 
 
Szilvási István: 
Megítélése szerint kapcsolattartó személyt kellene kijelölni, aki foglalkozna a pályázati 
lehetőségekkel, valamint az Egyházzal is tartaná a kapcsolatot. Javaslata, Csikós Árpád képviselő úr 
lenne. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Addig nem kellene döntést hozniuk e tárgykörben, amíg nem beszéltek az Egyházzal, illetve amíg 
nincs meg, hogy mit és hogyan szeretnének, honnan lesz rá pénzügyi forrás. Ha lesz pénzük óvodát, 
iskolát, öregotthont is lehetne támogatni.  
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Jónás Gábor (1961) 
Javasolja, hogy fogadjanak el egy olyan határozatot, hogy amennyiben az önkormányzat tudja 
biztosítani a pénzügyi hátteret, akkor megrendezik a roma zarándoklatot, valamint ezt a programot 
építsék be a munkatervbe is. 
 
Galajda Lászlóné: 
A testületnek mindenképpen figyelembe kell venni a személyi jövedelemadó törvény rendelkezéseit, 
mivel az elmúlt években a reprezentációs költségeket adómentesen el lehetett számolni, most szinte 
minden költség duplája lett az adóváltozás miatt. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök:  
Főjegyző urat kérdezné, hogy ha egy szervezettel kötnek együttműködési megállapodást, amely 
megszervezi a rendezvényt, jobban járnának-e az adózás szempontjából. 
 
dr. Barta László: 
Nonprofit szervezetek, egyházak, egyesületek, mentesülnek az adózás alól, támogatási szerződés 
megkötésével nem látja akadályát. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök:  
Javasolja, hozzanak egy olyan határozatot, hogy a pénzügyi lehetőségeikhez mérten tervezik a 
Mátraverebély-Szentkút Roma Zarándoklat program megrendezését. Az előző ülésen elfogadott 
munkatervet javasolja kiegészíteni június hónapban e programmal. 
Szavazásra bocsátja javaslatát, melyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

   
8/2012. (II. 29.) NMRNÖ Tárgy: Mátraverebély–Szentkút Roma 

Zarándoklat megrendezésének tervezése, 
munkatervbe történő felvétele 

 
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a – pénzügyi lehetőségeihez mérten – 
Mátraverebély–Szentkút Roma Zarándoklat programjának megrendezését tervezi. 

2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a 4/2012. (I. 30.) NMRNÖ határozattal elfogadott 
munkatervének a június hónapra tervezett Mátraverebély-Szentkút Roma Zarándoklat 
programmal történő kiegészítéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor (1969), a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Szilvási István: 
Hozzászólásában elmondja, hogy Karancsságon szeretne szervezni egy roma és nem roma 
nyugdíjasok részére egy találkozót, ahol szeretné megajándékozni a legöregebb nyugdíjast. Ezen 
program szervezéséhez kíván 70.000 Ft támogatást kérni. 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Javasolja, hogy ezt egy kérelem formájában nyújtsa be írásban a testületnek, melyet a következő 
ülésen napirendre tűznek és az anyagi lehetőségekhez mérten döntenek a kérelem tárgyában. 
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Rácz Attila: 
Azzal a kérdéssel fordul a képviselők felé, hogy a települési önkormányzatoknak hogyan 
nyújthatnának nagyobb segítséget munkájukhoz, a feladatalapú támogatás igénybejelentéséhez. 
Esetleg a kormányhivatal közreműködhetne-e ebben. 
 
dr. Barta László: 
Tisztázni lehet, hogy a Kormányhivatal a jegyzők felé esetleg tett-e már intézkedéseket. Nem látja 
akadályát, hogy a települési önkormányzatok jegyzőin keresztül egy levél formájában hívják fel a 
figyelmet e tárgykörre vonatkozóan. Ha esetleg van a képviselők közül akik személyesen felvennék a 
kapcsolatot e témában, akkor akár mi is megadjuk a képviselők nevét és elérhetőségét. De ha úgy 
gondolják, lehetne szervezni egy fórumot, ahol tisztázni lehetne a felmerülő kérdéseket.  
 
Csikós Árpád: 
Az elmúlt években Szécsény, Balassagyarmat, Salgótarján központokban tartottak előadásokat ahol 
nagyon sokan részt vettek. Sikeres pályázatokat tudtak maguknak, a 19 megyéből Nógrád a második 
legtöbb támogatást kapta. A tavalyi évben a 84 önkormányzatból 26-an kaptak támogatást. 
 
Rácz Attila: 
Ha eljönnének egy ilyen fórumra a nemzetiségi önkormányzatok elnökei, nagyon sok kérdést át 
lehetne beszélni. Ha igénylik a települések, nagyon szívesen nyújtanak segítséget. 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Úgy gondolja, hogy a segítségnyújtás a jegyzők feladata is.  
 
dr. Barta László: 
Hangsúlyozza, hogy ha szükséges, akkor megadják a segítséget adó képviselők nevét és elérhetőségét, 
és ebben szerepel a követlen megkeresés is. Ha azonban eldöntik, hogy tartanak egy fórumot, ebben is 
segítséget nyújtanak. Tisztázni lehet a Kormányhivatal illetékeseivel, hogy hogyan látják, mennyire 
vannak felkészülve a településeken a nemzetiségi vezetők és a jegyzők. Az új törvényi változások a 
nemzetiségi elnökökre is nagyobb felelősséget, terhet rónak.  
 
Csikós Árpád: 
Azért erőltetné a személyes találkozót, mert információi szerint a tavalyi évben a megyébe 32 
nemzetiségi elnökről lehet elmondani, hogy még soha nem volt sem testületi tag, sem elnök. A 
megváltozott törvények miatt hogyan lehet elvárni, hogy tudják azt, hogy hogyan kell a pályázatokat 
elkészíteni, hogyan történik a beadás, meg legyenek tartva a testületi ülések, a jegyzőkönyvek időben 
beérkezzenek a Kormányhivatalhoz, a közmeghallgatásról is legyen jegyzőkönyv. Ha ezek nincsenek 
meg, a lehetőségből is kimaradnak. 
 
Fiserné Kosik Mónika: 
A feladatalapú támogatás benyújtása az idei évben már más formában történik. Igénybejelentéssel kell 
élni, de nem kell a hivatkozott döntéseket különböző szempont szerint sorolni. Nem olyan 
pályázatokról van szó idén, mint korábban volt. A feladatalapú támogatás a testületi ülések, a 
közmeghallgatás jegyzőkönyveinek a megküldéséhez van kötve. 
 
Csikós Árpád: 
Saját tapasztalata alapján tudja azt mondani, hogy a tavalyi évben elutasításra kerültek pályázatok, 
mert a közmeghallgatást nem tartották meg december 1-ig. Volt olyan, hogy megtartották a 
közmeghallgatást, be is számoltak róla, csak külön jegyzőkönyvet nem mellékeltek hozzá, ezért nem 
vették így figyelembe. Megkérdezett több önkormányzatot is, akik december 1-ig pályáztak, azok 
mindegyiket elutasították. Kérte az alapkezelőt, hogy bírálják fölül álláspontjukat, és ha lehet 
pótolhassák a hiányosságokat. Ha így továbbengedik a pályázatokat, ezzel a döntéssel 84 
önkormányzatból 10 vagy11 nem szűnt volna meg. Az új kisebbségi törvény még nagyobb terheket ró 
a nemzetiségi önkormányzatokra, mivel mindent önállóan kell megszervezni, példaként említve a 
jegyzőkönyvek időbeni elkészítését és eljuttatását a Kormányhivatalhoz. Ha a nemzetiségi 
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önkormányzatok nem kötnek együttműködési megállapodást az adott települési önkormányzattal 
akkor nagyon gyorsan tönkremennek. Soha nem csináltak ilyet, nincs meg a végzettségük hozzá, nincs 
szakmai gyakorlatuk és korábban mindig volt aki felügyelte, segítette őket. Ha valaki személyesen 
megkeresett, javasoltam, hogy próbálják megkötni az együttműködést a települési önkormányzattal, 
mert ellenkező esetben ezt az évet sem lehet végigcsinálni.  
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Nagyon jó ötletnek tartja az előbb említett felvetéseket, ennek megfelelően javasolja, hogy március 
19-én hétfőn összehívnának egy tájékoztató fórumot, ahová a nemzetiségi önkormányzatok vezetőit és 
a Kormányhivatal illetékes munkatársait is meghívnák. Minden önkormányzat saját érdeke, hogy részt 
vegyen az ülésen. Jogi segítséget kérnek a hivatalban dr. Juhász Kingától. 
 
dr. Barta László: 
A Kormányhivatal illetékes főosztályvezetőjével személyesen beszél, és indítványozza, hogy részt 
vegyen ezen a fórumon. Szeretné, hogy lehetőség szerint ő is tájékoztassa az érdeklődőket, esetleg 
információkat adjon arról, hogy a települési jegyzők felé milyen intézkedéseket tettek, vagy tesznek. 
Most még nem utólagosan tudják elmondani a problémákat, hiszen van még egy hónap arra, hogy 
ezeket megoldják. Ha valamelyik településen probléma van, akkor a Kormányhivatal biztosan 
közreműködik abban, hogy ezeket megoldják. A területi nemzetiségi önkormányzatnak is megvan a 
kezdeményező szerepe ebben az ügyben, látszik, hogy lépéseket tettek, és van egy kapocs a település 
és a megye között. Ez tényleges segítséget jelenthet. 
E fórumot március 19-én 14.00 órára lehetne megszervezni. Indítványozza, hogy a márciusi testületi 
ülés is azon a napon legyen megtartva. 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Megköszöni Főjegyző Úr segítségét, a márciusi fórumra vonatkozó közbenjárását. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 
Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, így az ülést bezárja, a megjelentek részvételét megköszöni. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
……………………………. …………………………………. 

Jónás Gábor (1969) Danyi Attila 
elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


