Ikt.sz.: 33-50/2014.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 23-án, Salgótarjánban, a
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Jónás Gábor (1969), a testület elnöke
Danyi Attila, a testület elnökhelyettese
Jónás Gábor (1961), a testület tagja
Rácz Attila, a testület tagja
dr. Barta László, megyei főjegyző
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 a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III.
számú módosítására

Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök
2.

Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020. tervezésének aktualitásairól
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyező

3.

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó jogszabályokról
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4.

Egyebek
1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma
költségvetésének III. számú módosítására
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

Nemzetiségi

Önkormányzat

Jónás Gábor (1969) elnök:
Átadja a szót Rácz Attila képviselő társának, a pénzügyi bizottság elnökének.

2014.

évi

Rácz Attila:
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének III. számú módosításának javaslatát 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.
Jónás Gábor (1969) elnök:
Megkérdezi képviselőtársait kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Mivel hozzászólás nem
volt, szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének III. számú módosítását, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott, és
az alábbi határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
17/2014. (VI. 23.) NMRNÖ

Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. számú
módosítására
HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének III. számú
módosítását jelen határozat 1. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklete, likviditási
tervét a 3. sz. melléklete szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor elnök
Salgótarján, 2014. június 23.
Jónás Gábor (1969)
elnök
2. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020. tervezésének
aktualitásairól
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző
Jónás Gábor (1969), elnök:
Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak.
dr. Barta László:
Tájékoztatást ad Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020. tervezésének aktualitásairól,
különös tekintettel a roma nemzetiséget is érintő programokról, fejlesztésekről.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Az elmúlt éveket tekintve nagyon kevés pályázati lehetőség volt. Nagyon szép tervek, amelyeket
főjegyző úr felvázolt, bízik benne, hogy több mindent sikerül ezekből a lehetőségekből megvalósítani.
Megkérdezi van-e további észrevétel, javaslat.
Jónás Gábor (1961):
Ezt egy nagy lehetőségnek tekinti, amivel élni is szeretnének. Berki Juditot említette főjegyző úr,
akivel kapcsolatban nagyon rossz tapasztalataik vannak.
Több településen azt tapasztalják, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok több mindenből ki vannak
hagyva.
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Rácz Attila:
Bízik abban, hogy az őszi választások után az új testületnek is lesznek lehetőségeik a hátrányos
helyzetű emberek megsegítésére.
Jónás Gábor (1961):
Nagyobb gondot kellene fordítani az emberek egészségmegőrzésére. Hugyagon nagyon sok rákos,
daganatos emberről tudnak vagy említené még Varsányt is. Meg lehetne-e vizsgálni ezeket a
településeket? Azt is lehet tapasztalni, hogy a hajléktalanok között sok a TBC-s beteg.
A másik a munkahelyteremtés problémája, amit meg kell oldani. Ez legalább olyan fontos, mint az
egészségmegőrzés.
Jelzi, hogy a Karancs-völgyében lévő óvodákban, iskolákban tetű-járvány tapasztalható.
dr. Barta László:
Az ÁNTSZ-hez eljuttatja ezeket a konkrét felvetéseket, kérdéseket és a csütörtöki Közmeghallgatásra
kéri főorvos asszony válaszát. Részt kell venni folyamatosan a munkákban, és a helyi
önkormányzatoknak is ezt tudja javasolni. Bíznak benne, hogy a források meglesznek ezekhez a
programokhoz.
Jónás Gábor (1969), elnök
Mivel több hozzászólás nem volt, megkéri képviselő társait szavazzanak a tájékoztató tudomásul
vételéről.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen, egyhangú szavazattal a tájékoztatót tudomásul veszi.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
18/2014. (VI. 23.) NMRNÖ

Tárgy: Nógrád Megye Területfejlesztési Programja
2014-2020.
tervezésének
aktualitásáról
szóló
tájékoztató
HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja
2014-2020. tervezésének aktualitásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Salgótarján, 2014. június 23.
Jónás Gábor (1969)
elnök
3. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó jogszabályokról
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző
Jónás Gábor (1969), elnök
Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak.
dr. Barta László:
Tájékoztatást AD a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásához kapcsolódó jogszabályokról. Felajánlja, hogy a Területi
Választási Iroda – igény esetén – a felmerülő kérdésekre egy fórum keretében tájékoztatót tart.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Bízik benne, hogy zökkenőmentesen fognak lezajlani a választások. Jó ötletnek tartja a fórum
megszervezését. Ha már főjegyző úr felajánlotta megkéri a testület tagjait, hogy közreműködjenek a
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megszervezésében, két helyen Salgótarjánban és Balassagyarmaton. A fórumokra meghívnák a roma
nemzetiségi önkormányzatok vezetőit is.
Rácz Attila:
Kérdése lenne, indulhat-e nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltnek valaki, aki tagja szeretne
lenni a megyei testületnek.
dr. Barta László:
Igen indulhat a választásokon, példa rá elnök úr is.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Mivel több hozzászólás nem volt, megkéri képviselő társait szavazzanak a tájékoztató tudomásul
vételéről.
Megállapítja, hogy a testület 4 igen, egyhangú szavazattal a tájékoztatót tudomásul veszi.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
19/2014. (VI. 23.) NMRNÖ

Tárgy: a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek,
valamint
a
nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásához kacsolódó
jogszabályokról szóló tájékoztató
HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához kacsolódó
jogszabályokról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
Salgótarján, 2014. június 23.
Jónás Gábor (1969)
elnök
4. Egyebek
Jónás Gábor (1969), elnök:
Mielőtt a kérelmek elbírálása következne, egy panaszlevelet ismertet a testülettel, a panaszos egy
állásinterjúra jelentkezett megfelelő szakmai végzettséggel, de nem került alkalmazásra. Kéri az ügy
kivizsgálását a testülettől. Úgy tudja, az ügy már az ombudsman asztalán van. dr. László Tünde
segítségét kérné.
dr. László Tünde:
Amennyiben az ügyről az Alapvető Jogok Biztosának tudomása van, el fog járni.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Egy válaszlevelet mindenképpen kell küldeni a panaszosnak, hogy továbbították a megfelelő szervhez
levelét az ügy kivizsgálása miatt.
Jónás Gábor (1969), elnök:
Támogatási kérelmek elbírálása következik. Ismerteti a kérelmeket, a bizottság tagjaival, mely
Salgótarjánból, Ságújfaluból, Cserhátsurányból és Tarról érkezett.
A salgótarjáni Uhzo-Jilo – Tiszta szív Egyesülettől Családi Nap megrendezésére érkezett kérelmet,
javasolja, hogy 50 e Ft –tal támogassák. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a
bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:
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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 23.
Jónás Gábor (1969)
elnök

Jónás Gábor (1969), elnök:
Következő kérelem Ságújfaluból Roma Nemzetiségi Önkormányzattól Rácz Gézánétól érkezett. Mivel
több alkalommal kapott már támogatást az önkormányzat, javaslata, hogy most anyagi forráshiány
miatt ne támogassák. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a tetsület 4 igen
szavazattal a kérelmet elutasította.
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
21/2014. (VI. 23.) NMRNÖ

Tárgy: Ságújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmének elbírálása
HATÁROZAT

1.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére –
szűkös anyagi lehetőségeire tekintettel – a Ságújfalui Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét
elutasítja

2.

A testület utasítja elnökét a döntés címzett részére történő eljuttatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök

Salgótarján, 2014. június 23.

Jónás Gábor (1969)
elnök
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Jónás Gábor (1969), elnök:
A következő kérelem Cserhátsurány Roma Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett Fogathajtó
Gazdaverseny megrendezésére. Javaslata lenne, hogy a rendezvényt 50 e Ft-tal támogassák. Kéri, aki
ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott, és
az alábbi határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
22/2014. (VI. 23.) NMRNÖ

Tárgy: Cserhátsurányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat támogatása
HATÁROZAT

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 50 eFt,
azaz ötvenezer forinttal támogatja a Cserhátsurányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
megrendezésre kerülő „Fogathajtó gazda verseny” költségeit, utólagos elszámolási
kötelezettséggel.
2. A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Salgótarján, 2014. június 23
Jónás Gábor (1969)
elnök
Jónás Gábor (1969), elnök:
Az utolsó kérelem Tarról a Kodály Zoltán Általános Iskolától érkezett Százszorszép Hagyományőrző
Néptánccsoporttól, ruhák és eszközök megvásárlására. Javaslata lenne, hogy 50 e Ft-tal támogassák a
kérelmet. Kéri, aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú
szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta:
NÓGRÁD MEGYEI ROMA
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
23/2014. (VI. 23.) NMRNÖ

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

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 50 eFt,
azaz ötvenezer forinttal támogatja a Kodály Zoltán Általános Iskola – Százszorszép
Hagyományőrző Néptánc csoport (Tar) ruha és eszközbeszerzésének, utólagos elszámolási
kötelezettséggel.
2. A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök
Salgótarján, 2014. június 23.
Jónás Gábor (1969)
elnök
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Jónás Gábor (1969), elnök:
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
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