Ikt. sz.: 33-55/2014.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jegyzőkönyv
Készült: a Nógrád Megyei Roma Önkormányzat 2014. július 25-én, Salgótarjánban, a Megyeháza
Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Jónás Gábor (1969), a testület elnöke
Danyi Attila, a testület elnökhelyettese
Rácz Attila, a testület tagja
Jónás Gábor (1961), a testület tagja
dr. László Tünde, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal nemzetiségi 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 egyhangú
szavazattal 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 támogatási szerződésre
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
2. Egyebek

1.

Javaslat támogatási szerződésre
Előterjesztő: Jónás Gábor(1969), elnök

Jónás Gábor (1969):
Elmondja, hogy az Uzo-Jilo – Tiszta Szív Egyesület rendezvénye technikai okok miatt meghiúsult,
ezért küldtek egy nyilatkozatot, miszerint nem kívánják igénybe venni a megítélt támogatást.
Javasolja, hogy a támogatásra irányuló határozatot vonják vissza. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal a visszavonást elfogadta és a következő
határozatot hozta:

NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
20/2014. (VI. 23.) NMRNÖ

Tárgy: Uhzo Jilo – Tiszta szív Egyesület támogatása

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 50 eFt,
azaz ötvenezer forinttal támogatja az Uhzo Jilo – Tiszta szív Egyesület által megrendezésre kerülő
„Családi nap” költségeit, utólagos elszámolási kötelezettséggel.
2. A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Salgótarján, 2014. június 2.
Jónás Gábor (1969)
elnök
Jónás Gábor (1969)
Támogatási kérelem érkezett a Biztosabb Jövőért Egyesület részéről, miszerint 2014. július 26-án
Jánosházán a Vágói utcai sportpályán megrendezésre kerül a Hagyományos Országos Roma Focikupa.
Oklevelek, érmek, serlegek vásárlásához kérnek támogatást. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal a kérelmet támogatta és a következő
határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

25/2014. (VII. 25.) NMRNÖ

Tárgy: Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú
Egyesület támogatása
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 50 eFt,
azaz ötvenezer forinttal támogatja a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület által
megrendezésre kerülő Országos Roma Focikupa oklevelei, érmei, serlegei beszerzésének
költségeit, utólagos elszámolási kötelezettséggel.
2. A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Salgótarján, 2014. július 25.
Jónás Gábor (1969)
elnök

2.

Egyebek

Jónás Gábor (1969)
A tari Százszorszép Hagyományőrző Néptánccsoport részéről érkezett egy kiegészítés a támogatás
elutalásával kapcsolatban. Javasolja a határozat kiegészítését. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott és következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
26/2014. (VII. 25.) NMRNÖ

Tárgy: Kodály Zoltán Általános Iskola – Százszorszép
Hagyományőrző Néptánc csoport (Tar) támogatása –
kiegészítés
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 23/2014. (VI. 23.) határozatát azzal
egészíti ki, hogy a Százszorszép Néptánc csoport részére megítélt támogatás folyósítása Tar
Községért Közalapítványon (képviseli: Sándor Sándor, bankszámlaszáma: 11741024-2002691000000000, adószáma: 18639508-1-12), mint kedvezményezetten keresztül kerül lebonyolításra.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Salgótarján, 2014. július 25.
Jónás Gábor (1969)
elnök
Jónás Gábor (1969), elnök
Támogatási kérelmek érkeztek, melyeket ismertet a testület tagjaival.
Az első kérelem Magyargécről érkezett, amely a Magyargéci Roma Nap (aug. 9.) támogatására
irányul. Tekintettel a szűkös anyagi helyzetre a kérelmet nem áll módjukba támogatni. Megkéri Jónás
Gábort az Országos Roma Önkormányzat alelnökét, hogy ezt a támogatási kérelmet juttassa el Farkas
Flóriánhoz. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú
szavazattal a kérelmet elutasította és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
27/2014. (VII. 25.) NMRNÖ

Tárgy: Magyargéc Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmének elbírálása
HATÁROZAT

1.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – szűkös anyagi lehetőségeire tekintettel – a
Magyargéc Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatni nem tudja.

2.

A testület utasítja elnökét a döntés címzett részére történő eljuttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Salgótarján, 2014. július 25.
Jónás Gábor (1969)
elnök

Jónás Gábor (1969)
Az utolsó kérelem Csemer Gézától érkezett, aki unokájával együtt szokott fellépni különböző
rendezvényeken és fellépő ruhát vásárolna. Jobban oda kellene figyelni a hagyományőrző dolgokra és
megkéri Jónás Gábort (1961) az Országos Roma Önkormányzat alelnökét, hogy továbbítsa a
kérelmeket az esetleges támogatások érdekében.
Tekintettel a szűkös anyagi helyzetre a kérelmet nem áll módjukba támogatni. Megkéri Jónás Gábort
az Országos Roma Önkormányzat alelnökét, hogy ezt a támogatási kérelmet juttassa el Farkas
Flóriánhoz. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú
szavazattal a kérelmet elutasította és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
28/2014. (VII. 25.) NMRNÖ

Tárgy: Csemer Géza kérelmének elbírálása
HATÁROZAT

1.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – szűkös anyagi lehetőségeire tekintettel –
Csemer Géza kérelmét támogatni nem tudja.

2.

A testület utasítja elnökét a döntés címzett részére történő eljuttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Salgótarján, 2014. július 25.
Jónás Gábor (1969)
elnök
Jónás Gábor (1969)
Mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, megköszöni a bizottság tagjainak a részvételét, az ülést
bezárja.
k.m.f.

………………………….
Jónás Gábor (1969)
elnök

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

