NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. május 21-én, Salgótarjánban, a
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Jónás Gábor (1969)
Danyi Attila
Jónás Gábor (1961)
Rácz Attila
dr. Juhász Kinga, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
munkatársa
Fiserné Kosik Mónika, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
munkatársa
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 4 fő jelen van, így a testület 4 fővel határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi Attilát. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyvhitelesítő Danyi Attila legyen, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő
napirendet egészítsék ki, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
Napirend:
1. Javaslat együttműködési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a Biztosabb
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel (szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Rutilkvarc Építő és Generálkivitelező
Kft-vel (szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
3. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Öko-Ferment Globál Kft-vel (szóbeli
előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
4. Javaslat nyilatkozat aláírásra az NBO Magyarország Kft-vel (szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
5. Egyetértés a balassagyarmati székhelyű Központi Óvodában folytatott magyar nyelvű roma
etnikai kulturális óvodai nevelés megszűnése tárgyában(szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
6. Zárt ülés keretében
Javaslat a Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj adományozásához történő felterjesztésre
(szóbeli előterjesztés alapján)
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
7. Egyebek

1.

Javaslat együttműködési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a Biztosabb
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969), elnök:
Az anyag mindenki számára ismerős, hiszen az elmúlt ülésen is tárgyalta a testület e tárgykört.
Előkészítésre került az együttműködési megállapodás, melyet a képviselők is megismerhettek. Ehhez
kapcsolódóan kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele.
Fiserné Kosik Mónika:
A támogatási szerződésben rögzíteni szükséges az elszámolási kötelezettség teljesítésének határidejét.
A szerződést a Hivatal előkészíti, ehhez szükséges ennek a határidőnek a megjelölése.
Jónás Gábor (1969), elnök:
December 15-ei elszámolással célszerű a szerződést megkötni, addig az Egyesület is el tud vele
számolni.
Kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú
Egyesülettel megkötésre kerülő együttműködési megállapodásra és támogatási szerződésre vonatkozó
határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő
határozatot hozta.
17/2012. (V. 21.) NMRNÖ

Tárgy: együttműködési megállapodás és
támogatási szerződés megkötése a Biztosabb
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy együttműködési
megállapodást kíván kötni a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel.
2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja , hogy a Biztosabb Jövőért
Kistérségi Közhasznú Egyesület működésének támogatása céljából 226.000 Ft összegben –
utólagos elszámolási kötelezettséggel – támogatási szerződést kíván kötni.
3. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a Biztosabb
Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás és
támogatási szerződés aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Jónás Gábor (1969)
Határidő: azonnal
2.

Javaslat együttműködési megállapodás
Generálkivitelező Kft-vel
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

megkötésére

a

Rutilkvarc

Építő

és

Jónás Gábor (1969 ), elnök:
Minden képviselő megismerte a megállapodás tervezetét. Megkérdezi, van-e valakinek kiegészítése.
észrevétele.
Jónás Gábor:
Elmondja, hogy nagyon örülnek a kezdeményezésnek, hogy ezzel a Kft-vel együttműködési
megállapodást tudnak kötni.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Miután kérdés, észrevétel nem volt szavazásra bocsátja a Rutilkvarc Építő és Generálkivitelező Kft-vel
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kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta.
18/2012. (V. 21.) NMRNÖ

Tárgy:
együttműködési
megállapodás
megkötése
a
Rutilkvarc
Építő
és
Generálkivitelező Kft-vel

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy együttműködési
megállapodást kíván kötni a Rutilkvarc Építő és Generálkivitelező Kft-vel.
2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a Rutilkvarc
Építő és Generálkivitelező Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás aláírása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Jónás Gábor (1969)
Határidő: azonnal

3.

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Öko-Ferment Globál Kft-vel
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969) elnök:
Az előző napirend keretében tárgyalt megállapodáshoz hasonlóan minden képviselő ismerheti a
megállapodás tervezetét. Megkérdezi képviselőtársait van-e észrevétel, javaslat a napirendhez.
Miután kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja a Öko-Ferment Globál Kft-vel kötendő
együttműködési megállapodásra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta.
19/2012. (V. 21.) NMRNÖ

Tárgy:
együttműködési
megállapodás
megkötése az Öko-Ferment Globál Kft-vel
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy együttműködési
megállapodást kíván kötni az Öko-Ferment Globál Kft-vel.
2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy az ÖkoFerment Globál Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás aláírása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Jónás Gábor (1969)
Határidő: azonnal

4.

Javaslat nyilatkozat aláírásra az NBO Magyarország Kft-vel
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969), elnök:
Elmondja, hogy Kisterenyén egy nyomdáról van szó, ahol 13 fő romát alkalmaznak, ezért kértek
támogatási javaslatot tőlük. Azt is bele kellett foglalni a nyilatkozatba, hogy roma származásúakat
alkalmazzanak, mert ha nem roma származású embereket vesznek fel, abból később probléma lehet.
A támogatás 200 e Ft lesz.
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Jónás Gábor (1961):
Elmondja, hogy elment és megnézte a céget, mely a Bátonyterenyei Ipari Parkban van. Minden része
nagyon szép, és jó körülmények között fognak dolgozni az emberek. Tudomása szerint nem csak 13
főt vesznek majd fel, most egyenlőre ennyit, azután még 15 főt terveznek. Ezt mindenképpen
támogatni kell. Furcsa számára, hogy Bátonyterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem
támogatta ezt a kezdeményezést. Véleménye szerint ha a Bátonyterenyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat támogatta volna őket akkor nem kellett volna ide fordulniuk. Szégyen hogy nem
támogatják 13 fő munkahelyteremtését.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátja az NBO-Magyarország Kft-vel aláírásra
kerülő nyilatkozatra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta
20/2012. (V. 21.) NMRNÖ

Tárgy: nyilatkozat aláírása
Magyarország Kft-vel

az

NBO-

HATÁROZAT
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy az NBOMagyarország Kft-től folyósítandó támogatás céljából nyilatkozatot kíván aláírni.
2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy az NBOMagyarország Kft-vel a nyilatkozat aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Jónás Gábor (1969)
Határidő: azonnal

5.

Egyetértés a Balassagyarmati székhelyű központi Óvodában folytatott magyar nyelvű
roma etnikai kulturális óvodai nevelés megszűnésére
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Jónás Gábor (1969), elnök:
A balassagyarmati székhelyű Központi Óvodában folytatott magyar nyelvű roma etnikai kulturális
óvodai nevelés megszüntetéséhez, valamint az ezzel járó alapító okirat és nevelési program
módosításához kérték az önkormányzat egyetértését.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Miután kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra
bocsátja a balassagyarmati Központi Óvodában folytatott magyar nyelvű roma etnikai kulturális
óvodai nevelés megszüntetésére vonatkozó egyetértésüket, melyet a testület 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta
21/2012. (V. 21.) NMRNÖ

Tárgy: egyetértés a balassagyarmati székhelyű
Központi Óvodában folytatott magyar nyelvű
roma etnikai kulturális óvodai nevelés
megszüntetése tárgyában
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (12) bekezdése alapján egyetértését adja a balassagyarmati székhelyű Központi
Óvodában (OM200635) folytatott magyar nyelvű roma etnikai kulturális óvodai nevelés
megszüntetéséhez, valamint az ezzel járó alapító okirat és nevelési program módosításához.
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2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a határozat
megküldésének útján az érintett tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelős: Jónás Gábor (1969)
Határidő: azonnal

Jelzi, hogy a testület a 6. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg.

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.)
(Zárt ülést követően a testület ismét nyilvános ülésen folytatja munkáját.)

7. Egyebek

Jónás Gábor (1969), elnök:
Megkérdezi képviselőtársait, hogy az Egyebek napirendi pont keretében van-e valakinek észrevétele.
Rácz Attila:
Megítélése szerint addig senkinek, semmilyen támogatást ne adjanak amíg a feladatalapú támogatást
meg nem kapják. Ez azt jelenti, hogy július 15-ig lehetőség szerint ne döntsenek támogatásokról.
Kérdése lenne, hogy mikor tudják az irodát használni.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Elmondja, hogy az előző ülésen már szóba került az irodahasználat, már lehet is használni.
Jónás Gábor (1961):
Azzal szeretné kiegészíteni Rácz Attila képviselő társát, hogy szeretnének kérni névtáblát az iroda
bejáratához. Ha igényli a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat akár a részükre is elkészítenék. Kérik a
Hivatal munkatársait, hogy a következő testületi ülésre járjanak utána, hogy ennek milyen
költségigénye van, és esetleg a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hogy viszonyul a kérdéshez.
Jónás Gábor (1969) elnök
Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nincs, a testület ülését bezárja.

K. m. f.

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

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