Ikt.sz.: 33-80/2014.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án,
Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Jónás Gábor (1969), a testület elnöke
Danyi Attila, a testület elnökhelyettese
Klajbán Róbert János a testület tagja
Rácz Attila, a testület tagja
Horváth Imre László, a testület tagja
Bangó Béla Tamás, 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 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi
Attilát. Kéri, aki egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 5 igen
egyhangú szavazattal elfogadta.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy Jónás Gábor (1961) 2014. november 6-án kelt
levelében írásban lemondott a képviselői megbízásáról. A nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 68. § (2) bekezdése értelmében a területi listán mandátumhoz jutott
nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a
listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi szervezet által
megnevezett jelölt szerzi meg. A LUNGO DROM Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári
Szövetség képviselője a megüresedett képviselői helyre Rácz Attila urat jelölte. A Területi
Választási Bizottság 2014. november 17-ei hétfői ülésén ugyan kiosztotta a mandátumot Rácz
Attila részére, azonban a határozat ma 16.00 órakor válik jogerőssé, ezért Rácz úrnak a mai
ülésen a Területi Választási Iroda nem tudja átadni a megbízólevelet, valamint az eskü
letételét sem tudják eszközölni. Mindezekre majd egy későbbi, egyeztetett időpontba fog sor
kerülni. Mindezekre tekintettel a meghívóban jelzett napirend módosítására tesz javaslatot.
Kéri, aki egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal elfogadta a
napirend módosításátmódosítást.
Napirend:
1.

Javaslat a Nógrád Megyei Roma
megállapodásokra
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Nemzetiségi

Önkormányzattal

kötendő

2.

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

3.

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működésének szabályozottsága, a szabályzatban
előírtak gyakorlati alkalmazása, a hivatal által bonyolított céljelleggel nyújtott
támogatások szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul vételére
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Javaslat a Pénzügyi Bizottság kiegészítésére
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
5. Egyebek
-.1.

Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
megállapodásokra
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Önkormányzattal

kötendő

Jónás Gábor (1969), elnök:
Ismerteti az első napirendi pontot. Van-e valakinek hozzászólása? Mivel hozzászólás,
észrevétel nem volt, ezért megkéri a testületet, hogy aki egyetért, szavazzon. Megállapítja,
hogy a testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és a következő
határozatot hozta.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
40/2014. (XI. 20.) NMRNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő megállapodások

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a testület működésének
feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatáról és a
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 1. számú mellékletét
képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök
2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetésének tervezése,
elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az általános gazdálkodás
szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 2. számú mellékletét képező
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök
Salgótarján, 2014. november 20.
Jónás Gábor (1969)
elnök

2.

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

Jónás Gábor (1969), elnök:
Tájékoztatja a testületet a következő napirendi pontról. Kéri, aki egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta a
javaslatot és a következő határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
41/2014. (XI. 20.) NMRNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának megalkotására

HATÁROZATA

1.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a határozat melléklete szerint
megalkotja Szervezeti és Működési Szabályzatát.

2.

Az SZMSZ 2014. december 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti
az 1/2012. (I. 30.) NMRNÖ határozat.

3.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy határozat
1. pontja szerinti SZMSZ felülvizsgálatát szükség esetén terjessze a közgyűlés elé.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök

Salgótarján, 2014. november 20.
Jónás Gábor (1969)
elnök

3.

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működésének szabályozottsága, a
szabályzatban előírtak gyakorlati alkalmazása, a hivatal által bonyolított céljelleggel
nyújtott támogatások szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul
vételére
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

Jónás Gábor (1969), elnök:
Megadja a szót Galajda Lászlónénak.
Galajda Lászlóné:
Rövid szóbeli kiegészítést tesz.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Van-e valakinek hozzászólása, észrevétele az elhangzottakhoz?
Rácz Attila:
Tájékoztatja a testületet, hogy az előző években is minden szabályszerűen zajlott, ezért is
támogatja a határozati javaslatot.

Jónás Gábor (1969), elnök:
Megköszöni a hozzászólást. Kéri, aki egyetért a napirendi ponttal, szavazzon. Megállapítja,
hogy a testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta és a következő
határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
42/2014. (XI. 20.) NMRNÖ

Tárgy: a

nemzetiségi önkormányzatok
működésének
szabályozottsága,
a
szabályzatban
előírtak
gyakorlati
alkalmazása, a hivatal által bonyolított
céljelleggel
nyújtott
támogatások
szabályszerűsége ellenőrzéséről készült
jelentés tudomásul vételére

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 626-2/2014. iktatószámú jelentést a
határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.
A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a 2015. évi ellenőrzési terv előkészítése során vegye
figyelembe a 2014. évi ellenőrzések tapasztalatait.
Határidő: 2014. december 20.
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
Salgótarján, 2014. november 20.
Jónás Gábor (1969)
elnök

4. Javaslat a Pénzügyi Bizottság kiegészítése
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
Jónás Gábor (1969), elnök:
Tekintettel az előzőekben jelzettekre Jónás Gábor (1961) a pénzügyi bizottság elnökhelyettese
is volt, ezért a helyére szükséges valakit választani. Van-e valakinek javaslata?
Klajbán Róbert János:
Bangó Béla Tamást javasolja.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Támogatja Klajbán Róbert János javaslatát. Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata,
kérdése, észrevétele? Több hozzászólás, javaslat nem volt, így megkérdezi Bangó Béla Tamás
urat, hogy elfogadja-e a jelölést?
Bangó Béla Tamás:
Igennel válaszol.
Jónás Gábor:
Az érintett bejelentette személyes érintettségét. Kéri, hogy a testület szavazzon, hogy
személyes érintettsége miatt ki kívánja-e zárni Bangó Béla Tamást a döntéshozatalból?

Az érintett kizárását nem támogatja. Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja,
hogy a testület 4 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett nem zárta ki a
döntéshozatalból.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
43/2014. (XI. 20.) NMRNÖ

Tárgy: Pénzügyi Bizottság tagja választásán
személyes érintettség bejelentése

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének ülésén a Pénzügyi Bizottság
tagja megválasztása előtt Bangó Béla Tamás jelölt bejelentette személyes érintettségét.
A testület az érintettet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök
Salgótarján, 2014. november 20.
Jónás Gábor (1969)
elnök

Jónás Gábor:
Szavazásra bocsájtja Bangó Béla Tamás pénzügyi bizottság tagjának történő megválasztását.
Kéri, aki egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
44/2014. (XI. 20.) NMRNÖ

Tárgy: a Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása

HATÁROZATA
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése – képviselői lemondás miatt – a
Pénzügyi Bizottság tagjának választja meg
- Tagja:
Bangó Béla Tamás képviselőt
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Salgótarján, 2014. november 20.
Jónás Gábor (1969)
elnök

Jónás Gábor:
Javaslata, hogy Horváth Imre László legyen a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek más javaslata, hozzászólás? Mivel észrevétel, hozzászólás
nem volt megkérdezi Horváth Imre Lászlót elfogadja-e a jelölést?
Horváth Imre László:
Igennel válaszol.
Jónás Gábor:
Az érintett bejelentette személyes érintettségét. Kéri, hogy a testület szavazzon, hogy
személyes érintettsége miatt ki kívánja-e zárni Horváth Imre Lászlót a döntéshozatalból?
Az érintett kizárását nem támogatja. Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja,
hogy a testület 4 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett nem zárta ki a
döntéshozatalból.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
45/2014. (XI. 20.) NMRNÖ

Tárgy: Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének
választásán személyes érintettség bejelentése

HATÁROZATA

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének ülésén a Pénzügyi Bizottság
elnökhelyettesének megválasztása előtt Horváth Imre László jelölt bejelentette személyes érintettségét.
A testület az érintettet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
49.§ (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból.
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök
Salgótarján, 2014. november 20.
Jónás Gábor (1969)
elnök

Jónás Gábor:
Szavazásra bocsájtja Horváth Imre László személyére vonatkozó javaslatot. Kéri, aki egyetért
Horváth Imre László a bizottság elnökhelyettesévé történő megválasztásával, igen
szavazatával jelezze.
Megállapítja, hogy a testület Horváth Imre László a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesévé 5
igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással megválasztotta és a következő határozatot hozta.

HATÁROZAT NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
46/2014. (XI. 20.) NMRNÖ

Tárgy: a Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének
megválasztása

HATÁROZATA
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése – képviselői lemondás miatt – a
Pénzügyi Bizottság elnökhelyettesének választja meg:
-

Elnökhelyettes:

Horváth Imre László képviselőt.

2. A Pénzügyi Bizottság tagjai:
- Elnök: Klajbán Róbert János
- Elnökhelyettes: Horváth Imre László
- Tag: Bangó Béla Tamás
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Salgótarján, 2014. november 20.

Jónás Gábor (1969)
elnök

5. Egyebek
Jónás Gábor:
Tájékoztatja a testületet, hogy többszöri megkeresés történt a Nógrád Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat felé családsegítés, illetve bűnmegelőzés témában. Úgy gondolja,
Szőrös Vilmos úr tudna ebben segíteni, mivel kellő tapasztalattal rendelkezik. Felkéri Szőrös
Vilmos urat, hogy adjon tájékoztatást képesítéseiről. Átadja a szót Szőrös Vilmos úrnak.
Szőrös Vilmos
Köszönti az ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a testületet a referenciáiról és elmondja, hogy
miben tudja támogatni a képviselőket, valamint milyen ötletei lennének a roma nemzetiség
segítésével kapcsolatban.
Bangó Béla Tamás:
Támogatja, hogy a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzon létre egy
bűnmegelőzési csoportot, amely vezetőjének javasolja Szőrös Vilmost. A megyében legyen
egy komplex szakapparátus, akik aktívan tudják a megyei romáknak a bajait kezelni.
Javaslata, hogy ez a csoport az egész megyére kiterjedjen. Kéri, hogy írjanak az Országos
Roma Önkormányzathoz, hogy anyagilag támogassák ezt a kezdeményezést.
Jónás Gábor:
Megköszöni a hozzászólást. (Néhány perces technikai egyeztetés történt.)

dr. László Tünde:
Javasolja az elnök úrnak, hogy egyeztessenek egy időpontot főjegyző úrral, amikor is meg
tudják beszélni a részleteket.
Jónás Gábor:
Megköszöni a javaslatokat, valamint a testület munkáját és az ülést bezárja.

k.m.f.

…………………………….…….
Jónás Gábor (1969)
elnök

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

