NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 19-én, Salgótarjánban, a
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Jónás Gábor (1969)
Danyi Attila
Jónás Gábor (1961)
Rácz Attila
Szilvási István
Péter Norbert
dr.Juhász Kinga és Galajda Lászlóné a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Hivatala nemzetiségi feladatokkal foglalkozó munkatársai
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel
határozatképes.
Szilvási képviselő úr jelezte, hogy nem kapott anyagot így Jónás Gábor képviselő úr ismerteti a
napirendeket. Szilvási képviselő úr kéri, hogy az elkövetkező anyagokat a Karancssági
Önkormányzathoz küldjék.
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja és fogadja el.
Megállapítja, hogy a testület a napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi Attilát. Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyvhitelesítő személyére tett a javaslatot 5 igen szavazattal, elfogadta.
Napirend:
1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsági tagjának
megválasztására
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
2. Beszámoló a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.
számú módosítására
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
4. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott támogatások
rendjére
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
5. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulással
megállapodás megkötésére (szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

történő

együttműködési

6. Javaslat támogatási kérelem elbírálására (szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
7. Egyebek
l.

Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsági
tagjának megválasztására
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969), elnök:
Elmondja, hogy Szűcs Lászlóné lemondott betegsége miatt, és mivel költségvetési kérdésekben kell
dönteni így javasolja Péter Norbertet, a pénzügyi bizottság külsős tagjának megválasztani. Megkéri,
hogy pár szóban mutatkozzon be.
Péter Norbert:
Balassagyarmaton él 39 éves, főként gyárakban és kereskedelemben dolgozott. Már eddig is az elnök
úr keze alatt tevékenykedett, aki megkérdezte tőle, hogy elvállalná-e ezt a feladatot és igent mondott.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Elmondja, hogy megfelelő embernek tartja, aki nagyon régóta nagy segítséget nyújt a balassagyarmati
és környékbeli romáknak. Megkérdezi van-e még észrevétel, javaslat, mivel más hozzászólás nem volt
így Péter Norbertet javasolja a Pénzügyi Bizottság külső tagjának megválasztására. Megállapítja, hogy
a közgyűlés 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pénzügyi Bizottsági tag megválasztására tett
javaslatot és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
9/2012. (III. 19.) NMRNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Pénzügyi Bizottsági tagjának
megválasztása
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tudomásul veszi Szűcs Lászlóné (2651
Rétság, Jászteleki út 48.), a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának 2012. február 28.
napjával történő lemondását.
2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 19. napjával a Pénzügyi
Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja Péter Norbertet (2660 Balassagyarmat,
Temető út 21.).

Jónás Gábor (1969), elnök:
Rövid szünetet rendel el a Pénzügyi Bizottság ülésének megtartása érdekében.
SZÜNET
2.

Beszámoló a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969) elnök:
Felkéri Rácz Attilát a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság döntését.
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Rácz Attila:
Elmondja, hogy maradt pénzügyi maradvány, melynek értéke 75.000 Ft és a végleges támogatási
összeg tükrében érkezett még –a tervezetthez képest – 10.000 Ft, így ebben az évben 429.000 Ft-al
rendelkeznek melyet a Pénzügyi Bizottság a testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlott.
Galajda Lászlóné:
Pontosítja az összegeket 429.000 Ft a költségvetési főösszeg, plusz a 75.000 Ft, ami tavalyi évről jött
át, mint pénzmaradvány.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Javasolja, hogy fogadják el a pénzügyi beszámolót, melyet a bizottság elfogadásra ajánlott.
Megkérdezi van-e még észrevétel, javaslat. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadására vonatkozó
javaslatot. Megállapítja, hogy a közgyűlés 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Nógrád
Megyei Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, és
a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
10/2012. (III. 19.) NMRNÖ

Tárgy: a Beszámoló a Nógrád Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót a mellékletben meghatározottak szerint elfogadja.
2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi pénzmaradványt 75 E Ft
összegben állapítja meg.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.

Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
I. számú módosítására
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969), elnök:
Megkérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét kíván-e hozzáfűzni valami észrevételt, javaslatot.
Rácz Attila:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2012.évi költségvetés I. számú
módosítását.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Mivel más észrevétel javaslat nem volt, a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének I. számú módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy
a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta:
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
11/2012. (III. 19.) NMRNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.
számú módosítása
HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének I. számú
módosítását a mellékletben meghatározottak szerint elfogadja.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.

Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott támogatások
rendjére
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969), elnök:
Megkérdezi, hogy van-e észrevétel javaslat a napirendi ponthoz. Mivel nem volt észrevétel, javaslat,
így szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott
támogatások rendjére vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott, és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
12/2012. (III. 19.) NMRNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által nyújtott támogatások
rendje

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott támogatások folyósítására,
felhasználására, valamint az azzal való elszámolásra jelen határozat 1/A.- 1/B. és 2. sz. mellékletét kell
értelemszerűen használni.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5.

Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulással történő együttműködési
megállapodás megkötésére (szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969), elnök:
Elmondja, hogy 15 településről és 16 szeméttelep felújítására szólna a pályázat. Azért kérték az
együttműködési megállapodás megkötését az érintettek mivel roma érintettség is van az ügyben. Sok
milliárd forintról van szó, mely keretében uniós szabványnak is meg kell felelnie, ezért kell az
átalakítás.
Rövid bemutatkozást kér a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás képviselőjétől.
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Szántó Zoltán:
Elmondja, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökségnél dolgozik és ennek a társulásnak ők a
munkaszervezete. Mivel alkalmazottak nincsenek így ők segítik a Társulás munkáját. Ők készítették el
a Társulás nevében az első pályázatot, aminek keretében a Kelet-Nógrádban lévő 15 településen 16
legális működési engedéllyel rendelkező, de már bezárt és nem működő hulladéklerakónak a
rekultivációjára pályáztak. Az Európai Unió környezet és energia operatív program keretében
támogatást ad ehhez a rekultivációhoz. Ez tulajdonképpen a lezárt már nem működő lerakók tájba
illesztése, azok ismét zöld területté történő átalakítása a cél. Több módszer van erre, a legáltalánosabb
módszer, hogy a meglévő hulladéktestet összehalmozzák, elterítik és a megfelelő szigetelőréteggel
letakarják. Nem új hulladékról van szó. Karancsságon és Szalmatercsen kell a hulladékot felszedni. Ez
a rekultiváció arról szól, hogy hiába van bezárva a hulladék lerakóhely, folyamatosan viszik oda a
hulladékot és emiatt nem válik rendezetté terület. Ezt csak összefogással és uniós támogatással lehet
megvalósítani. A cél az, hogy földréteggel letakarva, szigetelve egy zöldterület jöjjön létre. Az érintett
települések a következők: Bátonyterenye, Borsosberény, Cered, Ecseg, Etes, Karancskeszi,
Karancslapujtő. Karancsságon, Mátraterenyén, Nógrádmegyerben, Pásztón, Salgótarjánban két
lerakóhely is van, Somoskőújfaluban, Szalmatercsen, Szécsényben is vannak ilyen lerakóhelyek. Ezek
között nincs olyan lerakó ami 2009-ben még működési engedéllyel rendelkezett volna. Ezeknek a
lerakóknak a leszigetelése, betakarása majd zöldterületként való hasznosítása a cél. Volt egy
előkészítő fázis, amikor is benyújtottak egy pályázatot és nyertek a kiviteli és engedélyezési tervek
elkészítésére. Ezek a tervek rendelkezésre is állnak, ami viszont sokkal többe kerül, az a letakarás és a
tájba illesztés. Ennek a tervezési szakaszában kérték, hogy az önkormányzat is kapcsolódjon be, de a
teljes lakosságot is szeretnék bevonni. A lakosság pontosan tudja, hogy mi fog történni a rekultivációs
területen az utógondozási feladatokba kellene bekapcsolódniuk, minimum 10, maximum 25 évig ezt a
területet zöldterületként meg kell tartani, amit folyamatosan karbantartani szükséges. 2014. december
31-ig fejeződik be a projekt, 2014 nyarára szeretnék lezárni az építési munka részét, amiben hatalmas
gépi földrendezési munkák vannak, de természetesen kézi munkák is vannak benne. Közbeszerzési
felhívásban szeretnék közzétenni azt a kitételt, hogy ha lehet, hogy aki elnyeri a munkát minél több
helyi munkást alkalmazzon így segítve a helyi foglalkoztatást. Az utógondozás pedig a helyi
munkaerőre hárul, ami egyben az önkormányzat kötelezettsége is. Elképzelhető az is hogy erre
érdemes egy olyan szervezetet létrehozni, mint pld. Salgótarjánban a Városgazdálkodási Üzem,
települési szinten egy kisebb létszámmal. A településnek ne szégyenfoltja, hanem egy rendezett
gondozott területe legyen, lehet akár ez a terület egy kirándulóhely is. Nagyon fontos, hogy ezzel
megakadályozni lehet az illegális hulladéklerakást, ami egy társadalmi összefogást is igényel. Ezt csak
közös munkával lehet megvalósítani.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Megköszöni a tájékoztatást, és elmondja, hogy mivel a pályázat még nincs beadva, egy olyan
kiegészítést kellene megfogalmazni, hogy a Társulás a Munkaügyi Központtal kössön együttműködési
megállapodást úgy mint most az önkormányzattal, mivel hosszútávon a Munkaügyi Központ a
hátrányos helyzetűeket részesítene előnyben a foglalkoztatásban. Ezek a munkák folyamatosan több
évre szólnak. Ez nem kevés munkát igényel, hogy a környezeti természeti adottságoknak megfelelően
tudják kialakítani a területet. Ami nagyon fontos lenne, hogy az ottani embereket foglalkoztassák
elsősorban.
Jónás Gábor (1961):
Elmondja, hogy kételkedik abban, hogy az önkormányzat az ottani embereket foglalkoztatja majd,
mivel tudja, hogy Nógrád megyébe is Nyíregyházáról járnak munkások. Pályázatíráskor ki kellene
kötni, hogy minimum 30 %-ban romákat foglalkoztassanak – ez szerepel is a kormánnyal kötött roma
stratégiai keretben –, úgy tudom itt milliárdokról van szó.
Szántó Zoltán:
Elmondja, hogy 2,5 milliárd építési költség lenne 16 helyszínen, de a költségek változóak, ilyen nagy
munkákat európai uniós közbeszerzési felhívás keretében kell meghirdetni. Az sem kizárt, hogy nem
csak magyar ajánlattevő lesz, mivel ez egy nemzetközi tender, de az beírható feltételként, hogy a kézi
munkáknál ne hozzon munkavállalókat, aki megnyeri, hanem a helyi munkásokat alkalmazza. Ezt a
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közbeszerzési szakértő fogja megmondani, hogy mi a százalékos arány, amit kötelezően elő lehet írni.
A társulásnak kötelezettsége van arra nézve, hogy az utógondozást az önkormányzatok akár társulás
keretében, akár egyenként az önkormányzatok végezzék. Az önkormányzatokkal lehet előkészíteni
egy megállapodást, ami a pályázat befejezését követően a terület utógondozására és a helyi munkaerő
alkalmazásáról szól.
Jónás Gábor (1961):
Amit most kaptak megállapodást ebben már szerepeltetni kellene, hogy milyen feltételekkel, és helyi
munkaerők alkalmazásával, történjen a munkavégzés, legyen ennek nyoma. Javasolja, hogy legyen
benne a helyi munkaerő. Balassagyarmaton is bármiféle munka volt máshonnan hozták az embereket,
a helyiek pedig nem tudtak dolgozni.
Szilvási István:
Tavaly 50 mázsa szemetet szedtek össze, amit a Városgazdálkodás szállított el. Úgy gondolja, hogy
nagy problémák vannak a kisebbségi önkormányzatokon belül is. Karancsságon is a vállalkozók
idegenekkel dolgoztatnak, ők meg nem tudnak dolgozni. A pályázatot úgy fogadják el, hogy
kiegészítésként legyen benne, hogy bárki nyeri a munkákat csak a helyi munkaerőt foglalkoztathatja.
Jónás Gábor (1961):
Elmondja, hogy az erdészetnél és a vízügynél is a helyi embereket alkalmazzák, ahonnan csak a
dicséreteket kapják vissza, hogy milyen jól dolgoznak az emberek.
Jónás Gábor (1969), elnök:
A lényege a dolognak, hogy a helyi hátrányos helyzetű embereket foglalkoztassák akár munkaügyi
központon keresztül is. A pályázat még csak most lesz beadva, tehát az itt elhangzottakat
kiegészítésként bele lehet még foglalni, amiben a Szántó úr majd segít.
Rácz Attila:
Ez nagyon jó dolog, de az lenne a jó, ha megyei szinten lehetne ellenőrizni, és a 16 településből ne
legyen kiszorítva a lehetőségek közül senki. A munkák, ha esetleg nem készülnek el 2014-ig nem
kellene-e védeni például egy kft-vel, vállalkozással. Szécsényben terveznek egy szemét feldolgozó
üzemet, van-e arra lehetőség, hogy roma vállalkozókat foglalkoztassanak.
Szántó Zoltán:
A társulás tudja azt vállalni, hogy a törvényi kötelezettségeken belül a közbeszerzési eljárásban
feltételként szabja minden kivitelezőnek, hogy minél jelentősebb mértékben helyi munkaerőt
alkalmazzon. Az önkormányzatok a fenntartási idő alatt a földterületi munkákat, amik lesznek a helyi
roma munkavállalók, vállalkozók bevonásával oldják meg, ezt lehet feltételként szabni.
Együttműködési megállapodás lesz, ami azt jelenti, hogy a munkavégzés folyamán is a partnereknek
együtt kell működniük.
Jónás Gábor (1961):
Általában ezekből a munkákból mindig kihagyják a helyi romákat. Roma képviselőként még nem
találkozott olyan szerződéssel, amiben szerepelt volna, hogy roma munkaerő. Kössük ezt így ki roma
munkaerő. Nógrádmegyerben már a pályázat beadásánál megállapodtak a roma munkaerő
alkalmazásáról, de végül egy roma munkaerőt nem alkalmaztak a végén, a pályázatokat pedig ők adták
be. Nagy beruházásnál minimum 30 %-ban kell a romákat alkalmazni, ez a szerződés alá lett írva a
kormánnyal.
Jónás Gábor (1969), elnök:
A napirendi pontot és az együttműködési megállapodás tényét elfogadják-e vagy kiegészítéssel
elkészül egy új megállapodás és a következő testületi ülésen döntenek róla. Lehetne előtte még egy
egyeztetés és azután döntenének.

6

Szántó Zoltán:
Két kiegészítő javaslat volt a munkavégzés idejére: az egyik amíg a beruházás tart, ebben a kisebbségi
önkormányzat kéri, hogy bárki nyeri a beruházási munkát olyan feltételt kell szabni, hogy kötelezően
alkalmazza a helyi romákat. A másik a társulást alkotó önkormányzatok akár később számon kérhető
felajánlás szinten rögzítsék, hogy a beruházást követően a zöldterület fenntartási munkájához helyi
romákat fognak alkalmazni.
Jónás Gábor (1969), elnök:
A harmadik felvetése az lenne, mivel megyei önkormányzati képviselők, hogy legyen olyan
hatáskörük, hogy ezeket leellenőrizhessék. 15 településről van szó, ez nem egy kis munka lesz.
Nyomon követhető lehetne akár napi, heti, havi rendszerességgel, hogy minden annak megfelelően
történik-e, amiben megállapodtak. Ez közös érdek lenne.
Szántó Zoltán:
Úgy tudná megfogalmazni, hogy a helyi roma munkaerő kiválasztásánál kérjék ki a helyi és a megyei
roma nemzetiségi önkormányzatok véleményét, javaslatát.
Rácz Attila:
Hatalmazzák fel az elnököt, hogy ha megvannak a megállapodások akkor teljes jogkörrel eljárjon.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Felolvassa a határozatot a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulással kötendő megállapodásra,
melyet a testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
13/2012. (III. 19.) NMRNÖ

Tárgy: a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs
Társulással kötendő megállapodás
HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy együttműködési
megállapodást kíván kötni a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulással a Környezet és Energia
Operatív Program keretében ,,A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” című konstrukció KEOP-2.3.0/11 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat
előkészítésében történő együttműködés céljából. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
felhatalmazza elnökét, hogy a Kelet-Nógrádi Hulladákrekultivációs Társulással kötendő
együttműködési megállapodás – mely tartalmazza a szükséges kikötéseket a helyi roma munkaerő
alkalmazására vonatkozóan – aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

6.

Javaslat támogatási kérelem elbírálására (szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969), elnök:
Felolvassa a határozatot, melyben Szilvási István a Karancsvölgyi Cigányokért Egyesülettel kötendő
támogatási szerződés tárgyában bejelentette személyes érintettségét. A testület a javaslatot 4 igen
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
14/2012. (III. 19.) NMRNÖ

Tárgy:
Szilvási
István
érintettségének bejelentése

személyes

HATÁROZAT
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 19-ei ülésén a Karancsvölgyi
Cigányokért Egyesülettel kötendő támogatási szerződés tárgyában Szilvási István bejelentette
személyes érintettségét.
A testült az érintettet nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja elnökét, hogy gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban.
Jónás Gábor (1969), elnök:
A kérdés, hogy Milyen összeggel fogja ezt a rendezvényt támogatni a testület. Megkérdezi, hogy van-e
hozzászólás, észrevétel.
Rácz Attila:
A pénzügyi bizottság elnökeként elmondja, hogy 580.000 Ft-tal rendelkeznek, ez a működési
költségre fordítandó, el kellene negyedévre osztani ezt az összeget és annak megfelelően gazdálkodni.
Ő a működési költségből nem javasol támogatást adni, de ha a közgyűlés még is megszavazza a
támogatást, akkor ő is támogatja.
Szilvási István:
Szerette volna támogatni azokat a romákat, akik betöltötték a 70. életévüket, de tudja, hogy a testület
nehéz helyzetben van ezért azt is elfogadja, ha nemleges lesz a válaszuk.
Jónás Gábor (1961):
Nem javasolja a támogatás, mivel a pályázatok kapcsán kellő önerővel kell rendelkezni, másrészről ő
inkább ezt a pénzt a fiatalokra vagy a gyerekekre fordítaná vagy olyan területre ahol betegek vannak.
Tud olyan családot ahol egy hétéves gyermek daganatos beteg és nincs miből megélniük. Azért sem
támogatja, mert ha most ide adnának, akkor a jövőben minden kisebbségi önkormányzat jelentkezni
fog támogatásért. Nemmel fog szavazni.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Megyei nemzetiségi önkormányzatként úgy gondolja, hogy most nem adhatnak, mert legközelebb a fél
megye jelentkezne támogatásért. Megkérdezi a testület tagjait ki szavaz arra, hogy adjanak támogatást
50.000 Ft értékben, és ki az aki a jelenlegi pénzügyi nehézségek miatt, és mivel még nem kaptuk meg
a feladatalapú támogatást sem, nem támogatja a javaslatot.
Rácz Attila:
Elmondja, hogy az 50.000 Ft-ot soknak találja, javaslata 20.000 Ft.
Szilvási István:
Nem fogadja el ezt az összeget, mert nagyon kevés, indítványozza, hogy tegye fel képviselő úr az
50.000 Ft-ot és szavazzanak arról, hogy támogatják-e vagy sem.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Megkérdezi a testület tagjait ki az, aki 50.000 Ft-tal támogatja a rendezvény szervezését, megállapítja,
hogy 5 szavazóból, 2 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot nem fogadta el a testület.
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
15/2012. (III. 19.) NMRNÖ

Tárgy: támogatási szerződés megkötése
HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a Karancsvölgyi Cigányokért
Egyesület 2012. április 13-ai rendezvényének szervezését nem támogatja.
7.

Egyebek

Jónás Gábor (1969) elnök:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel, javaslat nem volt.
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. március 19-i ülését bezárja. Megköszöni
a megjelentek részvételét.

k.m.f.

…………………………….
Jónás Gábor (1969)
elnök

………………………………….
Danyi Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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