
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 11-én, 
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 
Dr. Barta László, főjegyző 

  dr. Juhász Kinga, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa 
  Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa 
 Diviák István, a Kállói Polgárjogi Mozgalom Egyesület elnöke 
 Makó István, a Kállói Polgárjogi Mozgalom Egyesület elnökhelyettese 
 Horváth István, a Kállói Polgárjogi Mozgalom Egyesület tagja 
 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, valamint a Kállói Polgárjogi Mozgalom Egyesülettől 
érkezett vendégeket, Diviák Istvánt az egyesület elnökét, Makó István helyettest, Horváth 
István tagot. Köszöntés után az ülést megnyitja.  
 
Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 4 fő jelen van, így 4 fővel a testület határozatképes. 
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.  
 
Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendeken kívül első napirendi 
pontként, a 2012. évi költségvetés IV. számú módosítását tárgyalja meg, a további napirendi 
pontok számozása értelemszerűen változik. 
Megállapítja, hogy a testület a módosított napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta.  
 
 
Napirend: 
 

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

 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésére 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
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3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 

munkatervének összeállítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

4. Egyebek 
 
 
 

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

 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem volt, így a Nógrád Megyei 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének IV. számú módosítására 
vonatkozó határozati javaslatot a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
1/2013. (II.11.) NMRNÖ          Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

2012. évi költségvetésének IV. számú módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének IV. 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  

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

költségvetésére 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 

Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, javaslat. Átadja a szót Jónás Gábor képviselőtársának. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Csak pontosítani szeretné jól értelmezi-e, hogy a központi költségvetésből érkező pénz és a 
tavalyi év pénzmaradványa szerepel az előterjesztésben. 
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Galajda Lászlóné: 
Elmondja, hogy igen, kerekítve 444 eFt, ami az általános működési támogatásra használható 
fel és 22 eFt a tavalyi pénzmaradvány.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi kíván-e még valaki hozzászólni. Több hozzászólás nem volt, így a Nógrád 
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére vonatkozó határozati 
javaslatot a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
2/2013. (II.11.) NMRNÖ          Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

2013. évi költségvetésének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztés mellékletét 
képező költségvetési mérleg szerinti 466.000 Ft főösszeggel a 2013. évi költségvetését 
elfogadja, a likviditási tervet az 1. sz. tábla szerint tudomásul veszi. 

2. A 2013. évi költségvetés több évre szóló kötelezettségvállalást és közvetett 
támogatást, valamint általános és céltartalékot nem tartalmaz. Az előirányzatok 
kötelező feladatok ellátásához biztosítanak fedezetet. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök  
 

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

munkatervének összeállítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 

Jónás Gábor (1969), elnök: 
Az anyagot mindenki megkapta átnézte, úgy véli az idei évben sokkal több megoldandó 
feladatuk lesz, mint ami szerepel az előterjesztésben. Megkérdezi van-e valakinek 
kiegészítése a hónapokra lebontott munkatervhez. Átadja a szót Jónás Gábor 
képviselőtársának. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Azt kérdezi, hogy ami tavaly is szerepelt a munkatervben, a közmeghallgatás, kötelező-e az 
idei évben is megrendezni, vagy amikor a roma önkormányzatokat meghívják egyeztetni, 
akkor esetleg ezt a programot el lehet-e hagyni a munkatervből, illetve a kettőt össze lehet-e 
vonni. 
 
dr. Juhász Kinga: 
Elmondja, hogy ez két külön program. Az egyik a közmeghallgatás, amit a törvény 
előírásainak megfelelően kötelezően meg kell tartani, a másik program pedig a vitanap, 
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melyet a megyei önkormányzat szervez a nemzetiségi önkormányzatok részére. Az elmúlt 
évben a vitanapra mondták azt a képviselők, hogy ezek után nem kívánják megtartani. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Kérdése még, hogy a jövőben, esetleg ha szeretnének ezen a munkaterven módosítani azt 
most kell-e eldönteni vagy lehet a későbbiekben is. 
 
dr. Juhász Kinga: 
Lehet a későbbiekben is az év folyamán. 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi van-e még kérdés észrevétel a 2013. évi munkaterv napirendi ponthoz. Kérdés, 
észrevétel nem volt, megkéri képviselőtársait, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a 
Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkatervének összeállítására 
vonatkozó határozati javaslatot a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
3/2013. (II.11.) NMRNÖ          Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi  Önkormányzat 

2013. évi munkatervének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi munkatervét a határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
4. Egyebek 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Elmondja, hogy egy együttműködési megállapodás tervezetről kellene dönteni a Kállói 
Polgárjogi Mozgalom Egyesülettel, melynek képviselői jelen is vannak az ülésen. Felolvassa 
a megállapodás tervezetet. Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, javaslat. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Elmondja, hogy Csupman Attila a Nm-i Labdarúgó Szövetség vezetője kereste meg őket a 
múlt év végén, hogy Kállón szeretnének egy csapatot indítani, mivel a korábbi csapat 
megszűnt. Szeretnének szerepelni a 2013-as nagypályás labdarúgó bajnokságon. Ugyan még 
nem voltak a helyszínen, de meg fogják nézni, hogy milyen munkálatok szükségesek. 
Pályázati forrásokat keresnek. Mivel ez egy hátrányos település még inkább támogatásra 
szorulnak, talán ezzel is közelebb lehet hozni az embereket egymáshoz. 
 



 5 

Jónás Gábor (1969), elnök: 
Azért fontos ennek a megállapodásnak a megkötése, hogy hivatalos keretek között tudjanak 
az odaítélt pénzügyi támogatással elszámolni. Fontos, hogy legyen egy ilyen közösségi 
program, ami összehozza a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. 
 
 
 
Rácz Attila: 
Szintén jó ötletnek tartja ezt a kezdeményezést az egyesület részéről, meg kell adni a 
lehetőséget, mivel a sport igen is nevelő hatású is lehet. 
 
Diviák István: 
Nagyon sokat tettek azért, hogy ott a településen elindulhasson a sport. A játékosok és a 
támogatók egyaránt saját erőből oldották meg akár a pálya állapotának a rendbehozatalát, akár 
az utazás megszervezését. Nagyon sok segítőkész ember van. A községben a roma lakosság 
magas száma miatt, meg kell teremteni az együttélés, együttdolgozás lehetőségét, amihez 
nagyon sokat kell még tenni. Úgy gondolja, hogy ami elhangzott az ne egy fellángolás legyen, 
hanem egy folyamatos segítségnyújtás. Vannak tehetséges gyerekek, akiket segíteni, 
támogatni kell, hogy sikereket érhessenek el. 
 
Makó István: 
Megköszöni a pozitív hozzáállást, amit kinyilvánítanak az egyesület felé az itt jelenlévő 
képviselők. Az a céljuk, hogy a településen lévő roma és nem roma embereket összehozzák. 
Sajnos anyagi forráshoz úgy látják, hogy most sem tudnak jutni. Úgy gondolja, hogy 
összefogással tudnák ezt megvalósítani.  Amíg korábban is működött egy évig focicsapat, 
még a problémák ellenére is összekovácsolta az embereket. Az a cél, hogy támogassák 
azokat, akik tehetségesek.  
 
Danyi Attila: 
Kérdése az lenne, hogy az egy év elteltével miért szűnt meg a focicsapat, anyagi okok miatt? 
 
Horváth István: 
Igen anyagi okok miatt szűnt meg. Ő a szállítást tudta vállalni díjmentesen. A polgármesteri 
hivatal sem tudott támogatást nyújtani. Az ottani lakosság sincs olyan helyzetben, sőt ő maga 
sem, hogy tudjon további támogatást nyújtani, amit tudtak azt vállalták, ezek után szűnt meg 
egy év elteltével a csapat. Úgy gondolja, hogy a cigány társadalom jobban el van szorítva, 
mint a magyar társadalom.  Többet kellene foglalkozni a cigány társadalommal úgy, mint 
Kálló községben, akár képzés, továbbképzés tekintetében, ami javítaná a falu életképét, 
jövőképét. Szüleik idejében föl sem merült, a cigány, magyar kérdés. Nagy problémát lát 
abban, hogy maga a minisztérium is olyan döntéseket hoz, hogy a jobban elnyomottakat még 
jobban elnyomják, és ide tartozik a cigány társadalom is. Vezetőként nekik kell fölvállalni, 
hogy foglalkozzanak a cigány néppel. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Az a cél, hogy a romák és nem romák együttműködésével jöjjön létre egy megyei értékű 
sportegyesület. Ez mindenkinek a felelőssége, el kell követni mindent, hogy ez a csapat 
létezzen. Vállalkozókat kell keresni, akik segítséget tudnak nyújtani. A megállapodásban 
szerepel egy olyan rész is, hogy miért tudnak felelősséget vállalni és miért nem. Nevezési 
díjat, vagy határidőn túli igényeket utófinanszírozással tudják rendezni. Anyagi forrást az 
önkormányzat nem tud biztosítani. Ha ez az együttműködési megállapodás így megfelel, akár 
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a mai napon is alá lehet írni. Megkérdezi kíván-e még valaki hozzászólni. Több hozzászólás 
nem volt, így kéri, aki egyetért az együttműködési megállapodás megkötésével, illetve 
felhatalmazza elnökét az aláírásra, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a tárgyalt 
javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
4/2013. (II.11.) NMRNÖ           Tárgy: a Kállói Polgárjogi Mozgalom Egyesülettel                                                

együttműködési megállapodás megkötése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Kállói Polgárjogi Mozgalom 
Egyesületnek Kálló településen futballcsapat szervezéséhez és annak működéséhez 
szükséges támogatási lehetőségek feltárásához együttműködési megállapodás alapján 
segítséget nyújt.  

2. Felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.    

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 
Továbbiakban elmondja, hogy további együttműködési megállapodások is elkészültek, 
melyek tartalma egyforma, így ezekből egyet ismertet, amely a Szondi György 
Szakközépiskola és Szakiskolával kötendő Balassagyarmaton. Fontos tudni, hogy egy 
országos problémával találkoztak, ugyanis van az iskolákban egy iskolai és egy gyakorlati hét 
a gyerekeknek, de amikor kiderül valakiről, hogy roma származású annak a gyakorlati 
elhelyezkedése szinte lehetetlen. Viszont meg kell szerezni bizonyos számú gyakorlati 
oktatást, amely szükséges az érettségi megszerzéséhez. Eddig 6-8 főnek tudtak segíteni. 
Megkeresték az iskolaigazgatókat és egyetértettek abban, hogy szükség van az 
együttműködési megállapodás megkötésére. Megkérdezi dr. Juhász Kingát, hogy mivel a 
másik fél ebben az esetben nincs most jelen, tudnak-e ma dönteni.  
 
dr. Juhász Kinga: 
Ha az iskolával erről egyeztettek, akkor el lehet fogadni ugyan úgy, mint az előző 
együttműködési megállapodást, és javasolja, hogy a határozatban szabjanak határidőt az 
aláírásra. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Ismerteti a megállapodást.  
 
Jónás Gábor (1961): 
Jogi véleményt szeretnének kérni a tervezetről. 
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dr. Juhász Kinga: 
Ezt most ennyi idő alatt nem lehet véleményezni, de úgy gondolja, hogy a szövegben nem a 
„nemzeti hovatartozás” kell, hogy benne legyen, hanem a nemzetiségi hovatartozás, mivel azt 
szeretnék, hogy ne érje hátrány a gyerekeket.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Igen ezt így akarták írni, ki fogják javítani. 
 
Galajda Lászlóné: 
Javasolja, hogy ha az elkövetkezendőkben is lenne ilyen megállapodás tervezet, akkor előtte 
küldjék be a hivatalba. Így több idő lenne arra, hogy átnézzék, véleményezzék, és nem állna 
elő ez a helyzet.  
 
dr. Juhász Kinga: 
Az elvi döntést meg lehet hozni úgy, hogy tartalmilag azzal egyetértenek. A későbbiekben az 
aláírás előtt a hibát is ki lehet javítani. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Felteszi szavazásra, hogy aki a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Szondi 
György Szakközépiskola  és Szakiskola között kötendő együttműködési megállapodás 
tartalmával, valamint a 15 napon belüli aláírásával egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a 
testület a javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
5/2013. (II.11.) NMRNÖ           Tárgy: a Szondi György Szakközépiskola és 

Szakiskolával együttműködési megállapodás 
megkötése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Szondi György 
Szakközépiskola és Szakiskola roma származású tanulóinak, a gyakorlati képzések 
helyszíneinek feltárásában együttműködési megállapodás alapján segítséget nyújt.  

2. Felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.    

 

Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: 2013. február 26. 

 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola között kötendő együttműködési megállapodás tartalmával, 
valamint annak 15 napon belüli aláírásával aki egyetért kéri szavazzon. Megállapítja, hogy a 
testület a javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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6/2013. (II.11.) NMRNÖ           Tárgy: a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskolával együttműködési 
megállapodás megkötése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola roma származású tanulóinak, a gyakorlati képzések 
helyszíneinek feltárásában együttműködési megállapodás alapján segítséget nyújt.  

2. Felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.    

 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: 2013. február 26. 

 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Szent-Györgyi Albert Gimnázium 
és Szakközépiskola között kötendő együttműködési megállapodás tartalmával, valamint annak 
15 napon belüli aláírásával aki egyetért kéri szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a 
javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
7/2013. (II.11.) NMRNÖ           Tárgy: a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és 

Szakközépiskolával együttműködési megállapodás 
megkötése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Szent-Györgyi Albert 
Gimnázium és Szakközépiskola roma származású tanulóinak, a gyakorlati képzések 
helyszíneinek feltárásában együttműködési megállapodás alapján segítséget nyújt.  

2. Felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.    

 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: 2013. február 26. 

 
 
Következő a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatósággal kötendő megállapodás. Ismerteti a megállapodás tervezetet.  
 
Jónás Gábor (1961): 
Elmondja, hogy hetek óta folyik a brigádvezetők, munkások kiválasztása Nógrád Megye 
területén, az árterületeken. Jók a visszajelzések. A tavalyi évben is dicséretet kaptak a 
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Belügyminisztériumtól, hogy jól dolgoztak. Szeretnének minél több embernek lehetőséget 
adni. A következő hónapokban az Országos Roma Önkormányzat és a Belügyminisztérium 
aláír egy megállapodást szociális szövetkezetek létrehozásáról Nógrád megyében, így 
mintegy 5000 főt tud majd foglalkoztatni a hálózat. Most folynak az előkészületek. 
 
Rácz Attila: 
Felolvassa dr. Muzsnay Ágnes főosztályvezető asszony levelét a feladatlapú pályázati 
támogatással kapcsolatban. Felvetése lenne, hogy fel kellene venni a kapcsolatot az 
esélyegyenlőségi iroda munkatársaival is, illetve ismertetne két együttműködési megállapodás 
tervezetet melyet a Szécsényi Roma Önkormányzattal és Ludányhalászi Roma 
Önkormányzattal javasolna megkötni. A vízügyi megállapodás megkötéséhez elmondaná, 
hogy ez egy nagy lehetőség, a tavalyi évben 400 főt regisztráltak, melyért dicséretet is kaptak 
a minisztériumtól, a vízügytől, nagyon fontosnak tartja ezt a lehetőséget. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Több hozzászólás nem volt, így javasolja, hogy fogadják el a vízüggyel kötendő 
megállapodást. Kéri, aki egyetért az együttműködési megállapodás tartalmával, valamint a 15 
napon belüli aláírásával, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
8/2013. (II.11.) NMRNÖ           Tárgy: a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatósággal együttműködési megállapodás 
megkötése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság által koordinált a vízügy területét érintő munkákra roma származású 
munkások toborzásában, szervezésében együttműködési megállapodás alapján 
segítséget nyújt.  

2. Felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.    

 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: 2013. február 26. 

 
 
Következő lenne a Ludányhalászi Roma Önkormányzattal kötendő együttműködési 
megállapodás. Kéri, aki egyetért az együttműködési megállapodás tartalmával, valamint a 15 
napon belüli aláírásával, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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9/2013. (II.11.) NMRNÖ           Tárgy: Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával együttműködési megállapodás 
megkötése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Ludányhalászi Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata a Magyarországon élő cigányok kulturális, oktatási, 
esélyegyenlőségi, sport programjainak közös megvalósítására, ilyen irányú pályázatok 
beadása végrehajtására együttműködési megállapodást kötnek.  

2. Felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.    

 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: 2013. február 26. 

 
 
A következő pedig Szécsény Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő 
együttműködési megállapodás. Kéri, aki egyetért az együttműködési megállapodás 
tartalmával, valamint a 15 napon belüli aláírásával, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a 
javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
10/2013. (II.11.) NMRNÖ           Tárgy: Szécsény Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával együttműködési megállapodás 
megkötése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szécsény Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata a Magyarországon élő cigányok kulturális, oktatási, 
esélyegyenlőségi, sport programjainak közös megvalósítására, ilyen irányú pályázatok 
beadása végrehajtására együttműködési megállapodást kötnek.  

2. Felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.    

 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: 2013. február 26. 

 
 
Ezek után ismertetne két kérelmet. Az egyik tárgya a 11 éve elhunyt Szepesi József roma 
származású költő, akinek a Salgótarjáni Polgári Kör méltó síremléket állítana és ehhez 
szeretnének 100.000 Ft támogatást kérni. Megkérdezné kíván-e valaki hozzászólást, 
észrevételt tenni. 
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Jónás Gábor (1961): 
A tavalyelőtti évben abban állapodtak meg, hogy ha az önkormányzatnak lesz pénze, abban az 
esetben támogatják a kérelmet. Az év végéig el is lett különítve a 60.000 Ft, de abban 
maradtak, majd visszatérnek rá. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi dr. Juhász Kingát, hogy hogyan történhet az elbírálás mivel nincs mögötte 
költségvetési ütemezés, hogyan tudják ezt elfogadni. Lehet-e utólagosan szerződést készíteni. 
 
dr. Juhász Kinga: 
Ezt az összeget támogatási szerződés keretében lehet odaítélni, lehet kérni kimutatást, hogy 
mégis milyen összegekből hogyan tevődik össze a síremlék költsége és a következő ülésen 
márciusban lehet dönteni. Ha ezt nem igénylik, akkor most is lehet dönteni, hogy milyen 
összeggel támogatják. 
 
Galajda Lászlóné: 
Lehet, hogy a síremlék költségeivel többfelé van elszámolási kötelezettsége, mindenképpen 
elszámolást kell kérni, ami szerepel is a támogatási szerződésben. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Javaslata lenne 100.000 Ft-os támogatás, természetesen támogatási szerződés megkötésével. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkéri a képviselő testületet, ha nincs több hozzászólás, akkor szavazzanak a 100.000 Ft 
odaítéléséről, a támogatási szerződés utólagos elszámolása mellett. Megállapítja, hogy a 
testület a kérelmet 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
11/2013. (II.11.) NMRNÖ           Tárgy: a Salgótarjáni Polgári Körrel támogatási 

szerződés megkötése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Salgótarjáni Polgári Kör 
részére Szepesi József roma költő síremlékének elkészítéséhez támogatási szerződés 
megkötésével, utólagos elszámolási kötelezettséggel 100.000,- Ft támogatást biztosít. 

2. Felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés megkötésére.    

 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 
A másik kérelem Ságújfaluból érkezett, melynek témája, hagyományőrző locsoló bál 
megrendezése óvodás és általános iskolás gyerekeknek. Nem szerepel a kérelemben, hogy 
milyen összegű támogatás kérnek. A tavalyi évben is érkezett hasonló programra kérelem. 
Javaslata lenne, hogy utólagos elszámolással 30.000 Ft-tal támogassák. Megkéri a 
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képviselőket, aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a kérelmet 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
12/2013. (II.11.) NMRNÖ           Tárgy: a Ságújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

támogatási szerződés megkötése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Ságújfalui Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által rendezendő locsoló bál megrendezésére támogatási szerződés 
megkötésével, utólagos elszámolási kötelezettséggel 30.000,- Ft támogatást biztosít. 

2. Felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés megkötésére.    

 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 
 
Megkérdezi, kíván-e még valaki hozzászólni. Átadja a szót Galajda Lászlónénak. 
 
Galajda Lászlóné: 
Elmondja a támogatási szerződésekkel kapcsolatban, hogy két tavalyi olyan szerződés van, 
amivel még nem számoltak el. Az egyik a Litkei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
szerződés, a másik a Biztosabb Jövőért Közhasznú Egyesülettel kötött. Mindkettőnek írt 
felszólító levelet. Jelzi a testületnek, hogy még alaposabban oda kell figyelni a támogatások 
odaítélésénél, hogy azután az elszámolásnál ne legyen probléma. 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Elmondja, hogy már fölvette a kapcsolatot a Biztosabb Jövőért Egyesület vezetőjével és 
ígéretet kapott, hogy rövidesen rendezik az elszámolást. Litkével kapcsolatban is kaptak 
ígéretet a mielőbbi elszámolásra. Érzik ennek a súlyát és ezek után jobban odafigyelnek. 
 
Galajda Lászlóné: 
A nagyobb összegre való tekintettel az lenne a javaslata, hogy a Biztosabb Jövőért 
Egyesülettől egy szöveges szakmai beszámolót is kérjenek. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Mint ismert Önök előtt a múlt hónapban a megyei közgyűlés napirendként tárgyalta a területi 
nemzetiségi önkormányzatok és a hivatal együttműködését. Ennek keretében fölmerült az 
évente megrendezendő vitanap megtartásának kérdése. Önök úgy gondolták, hogy ettől az 
évtől nem kívánják megtartani. Az önkormányzat képviselői közül többen érdeklődtek, hogy 
miért nem kívánják megrendezni. Az önkormányzat üléstervéből ettől függetlenül nem lett 
kivéve és elnök úr is úgy gondolta, hogy valamilyen formában a nemzetiségi vitanapot meg 
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fogja tartani. Szívesen venné, ha részletesebben elmondanák, hogy miért nem tartják 
célszerűnek megtartani, de úgy tudja, hogy valamilyen formában mégis lenne hasonló 
rendezvény. Kialakult-e már a konkrét elképzelésük. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A vitanappal kapcsolatban elmondja, hogy többször meghirdetett formában, egyeztetett 
időpontok voltak és mégis mindig a vége az érdektelenség volt. A résztvevők, akik jelezték 
részvételüket még azok sem jelentek meg. Ezért döntöttek úgy, hogy nem rendeznek ezután 
vitanapot. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Úgy gondolja, hogy mivel megnyíltak az irodák Balassagyarmaton, - a megyei iroda, az 
országos roma önkormányzati iroda -, így ott helyi szinten napi kapcsolatban vannak szinte 
mindenkivel. Ez is oka lehet annak, hogy nincs szükség a vitanapra. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Annyit tenne hozzá, hogy mivel a közmeghallgatás egy kötelező feladat, úgy gondolták, hogy 
ez elégséges lesz. Ennek a keretében akár beleférhet a vitanap jellege is. Ahogy képviselőtársa 
mondta az irodák megnyitásával helyi szinten szinte mindent el tudnak rendezni. 
  
Rácz Attila: 
A Szécsényben megnyitott irodában is sokan megfordulnak információkért, ugyanígy ez a 
balassagyarmati irodára is jellemző.  A politikai helyzet, az ország gazdasági helyzete, az 
emberek kilátástalan rossz helyzete váltja ki az érdektelenséget.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
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. évi költségvetési mérlege

az 1/2013. (II.11.) NMRNÖ határozat 2.sz. melléklete

(EFT)

Ssz. Bevételek
III.sz.

módosítás
Változás

IV.sz.
módosítás

Ssz. Kiadások
III.sz.

módosítás
Változás

IV.sz.
módosítás

1. Állami támogatás 1. Személyi juttatás

2.
Támogatásértékű 
működési bevétel

1 323      1 323      2.  Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18        18         

3.
Működési célú pénzeszköz
átvétel

-              3. Dologi kiadások 722         722       

4. Átadott pénzeszközök 676         18 -       658       

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    

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési 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 40               40                    321                

December 299             299                  22                  

Összesen 1 376          1 376               

Várható maradvány -                       

MINDÖSSZESEN 1 376          1 376               



Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2013. évi költségvetési mérlege

a  2/2013. (II.11.) NMRNÖ határozat melléklete

Ssz. Bevételek
Összeg             

E Ft.
Ssz. Kiadások

Összeg             
E Ft.

1. Állami támogatás 1. Személyi juttatás
2. Átvett pénzeszközök 444         2.  Munkaadótterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3. Dologi kiadások 466         
4. Átadott pénzeszközök

444         466         

3. Működési pénzmaradvány 22           

466         466         

5. Beruházási kiadások
6. Kölcsön nyújtása

-              

-              -              

466         466         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
2013. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap

 Nemzetiségi 
önkormányzat 

működési 
kiadása 

Kiadás összesen Bevétel Egyenleg

22                  

Január 3                 3                      19                  

Február 3                 3                      444               460                

Március 200             200                  260                

Április 3                 3                      257                

Május 3                 3                      254                

Június 3                 3                      251                

Július 3                 3                      248                

Augusztus 200             200                  48                  

Szeptember 3                 3                      45                  

Október 3                 3                      42                  

November 3                 3                      39                  

December 39               39                    -                     

Összesen 466             466                  

Várható maradvány -                       

MINDÖSSZESEN 466             466                  



Melléklet a 3/2013.(II. 11.) NMRNÖ határozatához 
 

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2013. évi munkaterve 

 
 

A TESTÜLETI ÜLÉSEK TERVEZETT 
IDŐPONTJAI 

 

 

FEBRUÁR 

MÁRCIUS    

JÚNIUS  

SZEPTEMBER  

NOVEMBER  

DECEMBER  

 
 

 
 
FEBRUÁR 
 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésére 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
Tárgyalja: a pénzügyi bizottság 
 

2.  Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi munkatervének  
összeállítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

3. Egyebek 
 
MÁRCIUS  
 

1. Beszámoló a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Jónás Gábor, elnök 
Tárgyalja: a pénzügyi bizottság 
 

2. Egyebek 
 
 
 



 
JÚNIUS  
 

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I. számú módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor, elnök 
Tárgyalja: a pénzügyi bizottság 

 
Zárt ülés keretében: 

2.  Felterjesztés Nógrád Megye Önkormányzatához, a „Nógrád Megyei Nemzetiségekért 
Díj” adományozására 
Előterjesztő: Jónás Gábor, elnök 

 
3. Egyebek 

 
 
SZEPTEMBER  
 

1. Beszámoló a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Jónás Gábor, elnök 
Tárgyalja: a pénzügyi bizottság 

 
2.  Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének II. számú módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor, elnök 
Tárgyalja: a pénzügyi bizottság 

 
3. Egyebek 
 
4. Közmeghallgatás 
 

 
NOVEMBER  

 
1. Beszámoló a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Jónás Gábor, elnök 
Tárgyalja: a pénzügyi bizottság 

 
2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciója 
Előterjesztő: Jónás Gábor, elnök 
Tárgyalja: a pénzügyi bizottság 

 
3. Egyebek 

 
 
DECEMBER 

11..  Egyebek 


