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NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 04-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Jónás Gábor (1969), a bizottság elnöke 
  Danyi Attila, a testület elnökhelyettese 
  Jónás Gábor (1961), a bizottság tagja 

Rácz Attila, a bizottság tagja 
dr. László Tünde, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal kisebbségi feladatokkal 
foglalkozó munkatársa 
Galajda Lászlóné, a hivatal munkatársa 

  
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, valamint Kajbán Róbertet, 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 szavazattal, egyhangúlag 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 

I. számú módosítására 
 Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 
2. Egyebek 
 

 
 
1.  Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi        

költségvetésének  I. számú módosítására 
     Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Megkérdezi képviselőtársait van-e valakinek észrevétele, javaslata a napirendi ponthoz. 
Átadja a szót Rácz Attila képviselő társának, a pénzügyi bizottság elnökének. 
 
Rácz Attila: 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének I. számú módosítását 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra 
javasolja a testületnek. 
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Jónás Gábor (1969) elnök: 
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. számú módosítását, melyet a testület 4 igen 
egyhangú szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
 
 
6/2014. (III. 4.) NMRNÖ                              Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi  

                                                        Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
                      I. számú módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének I. számú 
módosítását jelen határozat 1. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklete, likviditási 
tervét a 3. sz. melléklete szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. március 4. 

 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
 
 
 
 

 
2. Egyebek 

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Az előző ülésen már jelzésre került, hogy a NMRNÖ 2014. évi költségvetése terhére támogatná a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó 2 fő rendőr  jutalmazását, 60e Ft-tal.  
Kéri a testület támogatását és felhatalmazását a támogatási szerződés aláírására, majd szavazásra 
bocsátja az indítványt . 
Megállapítja, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal az indítványt elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
7/2014. (III. 4.) NMRNÖ                              Tárgy: a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

       állományába tartozó 2 fő rendőr  jutalmazásának 
       támogatása 

 
 

HATÁROZAT 
 

 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére a 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó 2 fő rendőr jutalmazását 60 eFt-tal 
támogatja, a határozat mellékletét képező támogatási szerződés alapján, vissza nem térítendő 
támogatás formájában. 

 
2. A testület felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
 
Salgótarján, 2014. március 4. 

 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
 
 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A Biztosabb Jövőért Egyesülettel szeretnének megszerveztetni egy kispályás tornát, melyet  március 
29-ére  terveznek. Megkérdezi, hogy milyen nagyságú összeggel tudják a rendezvényt támogatni, 
ugyanis az egyesület jelezte, hogy egy 300 e Ft-os támogatásra lenne szükségük.  
 
 
Galajda Lászlóné: 
A rendelkezésre álló 300 e Ft-ból levonásra kerül az imént elfogadott  60 e Ft-os támogatás, akkor 240 
e Ft marad a rendezvényre.  Ha jól érti, egy vállalkozási szerződést kötnének.  A dologi kiadásra  480 
e Ft van betervezve, ebből lehetne finanszírozni a rendezvényt, és akkor az egyesületnek a nemzetiségi 
önkormányzat nevére szóló számlát kell  kiállítani. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Szavazásra bocsátja a március 29-én megrendezésre kerülő sportrendezvény megszervezésére 
fordítandó 300 e Ft-os támogatás elfogadását, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
 
 
 
 



 4 

NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
8/2014. (III. 4.) NMRNÖ                              Tárgy: Kispályás labdarúgó torna megrendezése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 300 

eFt, azaz háromszázezer forinttal hozzájárul a Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület 
(továbbiakban: Egyesület) 2014. március 29-én tartandó kispályás labdarúgó torna költségeihez, 
egyben megbízza az Egyesületet annak lebonyolításával.  

 
2. A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. március 4. 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Javaslattal él arra vonatkozóan, hogy támogatásért forduljanak az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma felé kulturális rendezvény megszervezéséhez. 
Szavazásra bocsátja az indítványt, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta:  
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
9/2014. (III. 4.) NMRNÖ                              Tárgy: támogatás kérő levél megküldése 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordul az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához, melyben kulturális rendezvény megrendezéshez kér anyagi támogatást. 
 
2. A testület felhatalmazza elnökét a levél aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. március 4. 

        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) Danyi Attila 

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


