
Ikt.sz.: 33-28/2014. 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. április  14-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, külön köszönti az ülésen megjelent Vietel Géza Gábort, 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. Beszámoló a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. költségvetésének 

végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról 
 Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. 
számú módosítására 

 Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

3. Egyebek 
 
 
 

1. Beszámoló a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi         
     költségvetésének  végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról 
    Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Megkérdezi képviselőtársait kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Átadja a szót Rácz Attila 
képviselő társának, a pénzügyi bizottság elnökének. 
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Rácz Attila: 
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság a Beszámolót a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról 2 igen egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról szóló beszámolót, 
melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

10/2014. (IV. 14.) NMRNÖ                             Tárgy: Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
   Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

       végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról szóló 
        beszámoló elfogadása 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi zárszámadását 1.373 eFt 

tárgyévi működési célú költségvetési kiadási főösszeggel és 1.620 eFt tárgyévi működési 
költségvetési bevételi főösszeggel állapítja meg. 

2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi bevételeinek és kiadásainak 
alakulását e határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák. 

3. Az önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a határozat 4. számú mellékletének 
megfelelően hagyja jóvá. 

4. Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a határozat 5. számú melléklete szerint állapítja 
meg. 

5. Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a határozat 6. és 7. számú 
mellékletek, költségvetési egyenlegének alakulását a 8. számú melléklet, az önkormányzati 
beszámoló részét képező kiegészítő mellékletet a 9. számú melléklet tartalmazza. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
Salgótarján, 2014. április 14 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi  
költségvetésének II. számú módosítására   

     Előterjesztő: Jónás Gábor, (1969) elnök 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi kíván-e valaki észrevételt, javaslatot tenni. Átadja a szót Rácz Attilának, a pénzügyi 
bizottság elnökének. 
 
Rácz Attila: 
A pénzügyi bizottság a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
II. számú módosítását 2 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. 
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi van-e további észrevétel, javaslat. Mivel hozzászólás nem volt, megkéri képviselő társait 
szavazzanak a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II. 
számú módosításáról, melyet a testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadott, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

11/2014. (IV. 14.) NMRNÖ                               Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
              Önkormányzat 2014. évi költségvetésének II.  
             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  
Felelős: Jónás Gábor elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. április 14. 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
 
 

3. Egyebek 
 

Jónás Gábor (1969), elnök: 
Kérelmek elbírálása következik. Ismerteti az első kérelmet a bizottság tagjaival, melyet Kardos József 
a Dejtári roma nemzetiségi önkormányzat elnöke nyújtott be, Dejtári családi nap megrendezésére, 
melyre 200 e Ft támogatást szeretne kérni.  A szűkös költségvetésre tekintettel javaslata lenne, hogy 
80 e Ft-tal támogassák a rendezvényt.  
 
Jónás Gábor (1961): 
Mivel több kérelem is be van adva, amiben dönteni kell, ügyelni kell arra, hogy a rendelkezésre álló 
teljes keret ne kerüljön kimerítésre, tekintettel az önkormányzat működésére. Javaslata lenne, hogy ezt 
a rendezvényt támogassák 100 e Ft-tal, a többi kérelem esetében pedig mérlegelni kell, hogy milyen 
összeggű legyen a támogatás. 
 
Galajda Lászlóné: 
Megtudja-e Dejtár ezt a rendezvényt előre finanszírozni, mivel, a szűkös idő miatt nem érne időben 
oda a támogatás. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Döntsenek most erről a kérelemről, a technikai részleteket megbeszélik később. Javaslata akkor, hogy 
a Dejtári családi nap megrendezését támogassák 100 e Ft-tal. Kér,i aki ezzel egyetért, szavazzon. 
Megállapítja, a testület 4 igen egyhangú szavazattal a kérelmet támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

12/2014. (IV. 14.) NMRNÖ                               Tárgy: Dejtári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
     által megrendezésre kerülő „Családi nap” 

    támogatása 
 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 100 

eFt, azaz egyszázezer forinttal támogatja a Dejtári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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. április 14. 

 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Ismerteti a következő kérelmet, melyet a Karancssági Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyújtott be, 
roma majális megrendezésére 150 e Ft-os támogatás kéréssel. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Támogatni javasolja a karancssági önkormányzatot, mivel a feladatalapú támogatásból sem kaptak 
támogatást, és szinte működésképtelen az önkormányzat.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Javasolja, hogy a  mivel a Dejtári támogatási kérelmet megemelték, ezt a támogatási kérelmet 40 e Ft-
ról csökkentsék 30 e Ft-ra, illetve megpróbál egyéb forrásból támogatást biztosítani. El tudják-e ezt 
így fogadni, vagy akkor tegyék félre és egy későbbi időpontban lenne benne döntés. 
 
Danyi Attila : 
Ez az összeg véleménye szerint nagyon kevés, akkor inkább ne is támogassák a rendezvényt. 
 
Galajda Lászlóné: 
Ha ebben most esetleg nem döntenének, akkor új kérelmet kell benyújtani.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Tudja, hogy kevés ez az összeg, amivel most tudják támogatni rendezvényt. Javaslata, hogy most 
támogassák 30 e Ft-tal a Karancssági Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, azzal, hogy megpróbálnak 
még támogatást biztosítani egyéb forrásból. 
 
Jónás Gábor (1961): 
Egyetért a Danyi Attila felvetésével, hogy a Karancssági kérelmet támogassák nagyobb összeggel,  
azzal együtt, hogy a másik két kérelmet, egy későbbi időpontban támogatnák. 
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
Nem kellene kimeríteni a rendelkezésre álló keretet, mivel akkor a létezésük kerülne veszélybe. 
 
Galajda Lászlóné: 
A rendelkezésre álló keretből már elköltöttek 232 e Ft-ot és még vannak kérelmek, amiben most 
dönteni kellene. 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Javaslata továbbra is az, hogy maradjon az, hogy támogassák a rendezvényt 30 e Ft-tal. Kéri, aki 
egyetért, hogy a Karancssági Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényét támogassák 30 e Ft-tal, 
szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
 
13/2014. (IV. 14.) NMRNÖ                      Tárgy: Karancssági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

   „Roma majális” támogatása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 30 eFt, 

azaz harmincezer forinttal támogatja a Karancssági Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 
megrendezésre kerülő „Roma majális” költségeit, utólagos elszámolási kötelezettséggel. 

 
 
2. A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. április 14. 

 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A következő kérelem a Diósjenői Roma Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett, augusztus 24-i 
rendezvény támogatására. Mivel az önkormányzat rendszeresen kap támogatást, azt javasolja, hogy 
most 40 e Ft-tal támogassák. Kéri, aki egyetért, azzal hogy a Diósjenői Önkormányzat kérelmét 
támogassák 40 e Ft-tal, szavazzon. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
 



 6 

NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
 
14/2014. (IV. 14.) NMRNÖ                      Tárgy: Diósjenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

   rendezvényeinek támogatása 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 40 eFt, 

azaz negyvenezer forinttal támogatja a Diósjenői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. 
augusztus 24-én megszervezésre kerülő rendezvény költségeit, utólagos elszámolási 
kötelezettséggel. 

 
 
2. A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
 
Salgótarján, 2014. április 14. 

 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök   
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Következő kérelem a Magyargéci Roma Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett, hátrányos helyzetű 
lakosság támogatására, élelmiszer, ruhanemű, bútorok és egyéb dolgokra, amivel a lakosság helyzetét 
javítanák. Javaslata, hogy támogassák a kérelmet 20 e Ft-tal, melyet az Iskolának utalnának ki.  Mivel 
nem rögzítették egyértelműen, hogy mire szeretnének támogatást kérni, azt javasolja, hogy ruhanemű 
vásárlásra adják a támogatást.  
 
 
Jónás Gábor (1961): 
Azt javasolja, határozzák meg, hogy vagy 20 e Ft összegű ruhavásárlásra, vagy 20 e Ft összegű 
fuvardíjra fordítják ezt az összeget. 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A Magyargéci Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatnák 20 e Ft-tal, melyet ruhanemű 
vásárlásra használhatják föl, kéri aki ezzel a javaslattal egyetért szavazzon. Megállapítja, hogy a 
testület a javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
15/2014. (IV. 14.) NMRNÖ                      Tárgy: Magyargéci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

    támogatása 
 

HATÁROZAT 
 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének terhére 20 eFt, 

azaz húszezer forinttal támogatja a Magyargéci Roma Nemzetiségi Önkormányzat ruhanemű 
vásárlási költségeit, utólagos elszámolási kötelezettséggel. 

 
2. A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
Salgótarján, 2014. április 14. 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök  

 
 
Danyi Attila: 
Karancslapujtőn is lenne majd egy rendezvény. El kellene dönteni, hogy milyen összeggel tudnák 
támogatni. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Javaslata tesz előirányzat átcsoportosításra, 160 eFt, azaz százhatvanezer forintot. Megkéri a Hivatal 
munkatársait, hogy következő ülésre készítsék elő a költségvetés módosítását. Kéri, aki ezzel a 
javaslattal egyetért, szavazzon.  
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
16/2014. (IV. 14.) NMRNÖ            Tárgy: előirányzat átcsoportosítás 
 

HATÁROZAT 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből 160.000.- Ft, 
azaz százhatvanezer forintot különít el működési célú támogatásértékű kiadások fedezetére. 

2. A testület utasítja elnökét, hogy a 2014. évi költségvetés III. számú módosításának 
előkészítéséről gondoskodjon 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
 
Salgótarján, 2014. április 14. 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök    
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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 
 


