
250/3-3/2019 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  2019. április 3-án, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének ülésén elhangzottakról 

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Telekessy terme 

   Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

 

Jelen voltak: Danyi Sándor, Barkóczi Géza, Berkes Elemér, Botos László a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagjai, Dr. 

Kovács Csaba, Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita, Dr. Almási Adrienn, Dr. 

Andráskó Katalin, Bocsi Mónika meghívottak 

 

Danyi Sándor: 

Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés négy tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek a Közgyűlés tagjai közül Barkóczi Géza urat javasolta, aki a megbízást 

elvállalta. 

 

A Közgyűlés tagjait kérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevételük, javaslatuk 

van-e? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte, szavazzanak a napirendről és a jegyzőkönyv-hitelesítő 

személyéről. 

 

A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

9/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 3. napján megtartott 

ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi 

napirendi pontok megtárgyalását fogadta el: 

 

 

Napirendek: 

 

1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására 

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosítására 

3. Javaslat bírósági ülnök megválasztására 

4. Előterjesztés és tájékoztatás a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlése által nyújtott támogatások felhasználásáról 

5. Javaslat a Tarnaleleszen megtartandó Foci gála támogatására 

6. Javaslat elnöki keret biztosítására 

7. Egyebek 
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1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadására 

 

 

Danyi Sándor: 

Ismertette az előterjesztést. Megköszönte annak összeállítását a Heves Megyei Önkormányzati 

Hivatal munkatársainak. 

 

Kérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük, javaslatuk a napirenddel 

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

10/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat 

I. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. április 3-i ülésén az 

előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésnek éves 

teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

II. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.12.31. napjával 

rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 1 610 246 Ft. Az összeg az éven 

áthúzódó közfoglalkoztatási program kapcsán 2019. évben kifizetésre kerülő 

közfoglalkoztatottak béreit és járulékait tartalmazza 1 600 000 Ft összegben, 

valamint 10 246 Ft dologi kiadást. 

 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnök 

Határidő: Azonnal 

 

 

 

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosítására 

 

 

Danyi Sándor: 

Ismertette az előterjesztést.  

 

Kérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük, javaslatuk a napirenddel 

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
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A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

11/2019.(IV.03.) határozata 

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamint 

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot 

hozza. 

 

1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését 

az alábbi táblázat szerint módosítja:  

 

Megnevezés 
Eredeti 

Előirányzat 
Módosítás I. 

Módosított 

előirányzat I. 

Bevételek   Adatok Ft-ban 

Működési célú 

tám.áh.belülről  
2 080 000 0 2 080 000 

Működési célú 

tám.áh.belülről -

közfoglalkoztatás 

193 380 4 503 538 4 696 918 

Költségvetési 

maradvány 
1 610 246  0 1 610 246 

BEVÉTELI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

3 883 626 4 503 538 8 387 164 

Kiadások    

Személyi juttatások  176 610 5 451 698 5 628 308 

Munkaadókat terhelő 

járulék 
16 770 555 522 572 292 

Dologi kiadások 2 080 000 106 564 2 186 564 

Pénzmaradvány 

tartalék 
1 610 246 -1 610 246 0 

KIADÁSI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

3 883 626 4 503 538 8 387 164 

 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnök 

Határidő: Értelem szerint 
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3. Javaslat bírósági ülnök megválasztására 

 

Danyi Sándor: 

Elmondta, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének – az Országos 

Bírósági Hivatal által megadott keretszámok figyelembe vételével - az Egri Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróságra 1 fő ülnököt kell megválasztania a jelölés alapján.  

Az 1 fő ülnökre Barkóczi Géza személyében tett javaslatot.  

Tájékoztatta a Közgyűlés jelenlévő tagjait, hogy Barkóczi Géza képviselő jelölése megfelel a 

törvényi előírásoknak, a jelölt nyilatkozatában hozzájárult az előterjesztés nyilvános ülésen történő 

megtárgyalásához, rendelkezik választójoggal.  

 

A Közgyűlés tagjait kérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban észrevételük, javaslatuk van-

e? 

 

Barkóczi Géza: 

Elmondta, hogy az előző években is ő volt megválasztva a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlése által, de sajnos egyszer sem hívták be ülnöknek. Természetesen most 

is elvállalja a megbízatást, amennyiben szükséges, de örömmel venné ha ténylegesen részt is 

vehetne 1-1 tárgyaláson. 

 

Botos László: 

Kérte a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársait, hogy jelezzék a Bíróság felé, hogy a 

roma nemzetiségi ülnök nagyobb szerepet kíván vállalni a bíróság munkájában. 

 

Dr. Kovács Csaba 

Elmondta, hogy a Heves Megyei Közgyűlésnek 25 fő közigazgatási és munkaügyi bírósági 

ülnököt kell választania. A Hivatal munkatársai a 2015-ben megválasztott ülnökökkel vették fel a 

kapcsolatot, akik közül többen jelezték , hogy egyszer sem hívták be őket tárgyalásra. A Bíróság 

elnökének jelezték a problémát, bízik benne, hogy ez a tendencia változni fog. 

 

Danyi Sándor: 

Kérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban további észrevételük, javaslatuk van-e? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte, szavazzanak a javaslatról/előterjesztésről.. 

 

A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

12/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat 

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján Barkóczi Géza képviselőt 

jelöli az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének.  

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelöltet az 

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének megválasztja: 
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Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1 fő) 

Barkóczi Géza  3321 Egerbakta, Arany János u. 38. 

 

3./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri 

Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnök részére történő megbízólevél átadása végett.  

 

   Felelős: Danyi Sándor 

     Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

   Határidő: 2019. április 30.  

 

4. Előterjesztés és tájékoztatás a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlése által nyújtott támogatások felhasználásáról 

 

Danyi Sándor: 

Felkérte Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita osztályvezető asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita: 

Ismertette, hogy a kiosztott anyag egy előterjesztés és egy tájékoztatás is egyben, amely 

összefoglalja azt, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. 

évben egyedi döntéssekkel milyen szervezetek részére, milyen támogatási összegeket nyújtott a 

2018. évi költségvetés terhére. Ezek közül csak egy támogatás nem valósult meg. A támogatási 

összegek jogszerű felhasználásáról, a támogatási megállapodásokban rögzített cél 

megvalósulásáról írásos beszámoló és tételes elszámolás készült kivéve a Keresztény Egyesületet, 

amely 200 000.-Ft támogatással nem tudott elszámolni.  A Közgyűlés még a 2018. októberi ülésén 

döntött a Keresztény Egyesület által szervezett „Drogmegelőzési napnak” a támogatása kapcsán, 

melynek elszámolási határidejét is meghosszabbította december 31. napjáig. Az elszámolás a mai 

napig sem történt meg. . Elnök úrnak volt az a kérése, hogy ne kerüljön kiküldésre a képviselőknek 

ezt az anyag – ezért az előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztásra - , legyen még egy 

türelmi idő a mai napig, hátha sikerült dokumentálni Szőcsi úrnak - mint a Keresztény Egyesület 

elnökének -  ezt a 200.000.- Ft-ot, mely nem történt meg. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnak a 200.000.-Ft-tal el kell számolni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

részére, hiszen az állami támogatást a működésükhöz tőlük kapják. Amennyiben a határozati 

javaslatot elfogadja a testület – mivel Szőcsi úr nincs jelen az ülésen – legkésőbb az ülést követő 

napon tértivevénnyel postázásra kerül a közgyűlési határozat kivonata az egyesület részére.  

A továbbiakra nézve javasolta a Közgyűlés számára, hogy a támogatások elszámolásának nyomon 

követhetősége érdekében, minden egyes támogatással kapcsolatban készüljön előterjesztés a 

képviselők részére, mely tartalmazza, hogy ki, mikor, milyen összegű támogatást kapott és azt, 

hogy az elszámolás megtörtént-e vagy sem határidőn belül. 

 

 

Dr. Kovács Csaba 

Kérte, hogy a postai értesítés mellett, e-mail üzenetben is kerüljön megküldésre a határozat a 

Keresztény Egyesület részére. 

 

 

Danyi Sándor: 

Megköszönte osztályvezető asszonynak a tájékoztatást. Egyetértett azzal, hogy a támogatások 

elszámolását jobban kövesse nyomon a Közgyűlés. . Úgy gondolja nagyon korrekt lesz úgy, ha 

mindig készül majd egy előterjesztés, melyből a képviselők képet kapnak a nyújtott támogatások 

jogszerű felhasználásáról vagy intézkedéseket szavazhatnak meg az el nem számolt támogatási 

összegek kapcsán.  
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Kérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban további észrevételük, javaslatuk van-e? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte, szavazzanak a tájékoztatóról. 

 

A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatás 

tudomásulvételével alábbi határozatot hozta: 

 

13/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a 

támogatott programok megvalósulásról szóló előterjesztést, annak jogkövetkezményeire 

vonatkozó tájékoztató tudomásul vétele mellett. 

 

Erre tekintettel a Keresztény Egyesület részére nyújtott támogatás vonatkozásában megállapítja, 

hogy az Egyesület és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2018. október 08. 

napján létrejött megállapodás alapján, a Keresztény Egyesület által megszervezett 

Drogmegelőzési nap lebonyolítására adott támogatási összeg szabályszerű felhasználásáról 

történő elszámolás a Támogatott részére biztosított póthatáridő ellenére, a mai napig nem történt 

meg. Mindezekre figyelemmel a Keresztény Egyesület, mint támogatott, jelen határozat 

kézbesítését követő 3 napon belül köteles a támogatási összeget a támogatásról szóló megállapodás 

6. pontjában foglaltak alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató 

javára, annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-0031249700000000 számú 

számlájára visszafizetni. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy ezen döntését a 

Keresztény Egyesülettel haladéktalanul közölje. 

 

   Felelős: Danyi Sándor 

     Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

   Határidő: -     jelen határozat közlésére 2019. április 4.  

- a támogatás szükség szerinti visszautalására értelem 

szerint  

 

5. Javaslat a Tarnaleleszen megtartandó Foci gála támogatására 

 

Danyi Sándor: 

Felkérte Berkes Elemér képviselőtársát az előterjesztés ismertetésére.  

 

Berkes Elemér: 

Ismertette, hogy a Közgyűlés tagjai felkérték őt, Radics Zoltánt és Suha Jenőt, hogy szervezzék 

meg a Foci gálát. Ő kereste a képviselőtársait, de egyedül maradt a feladattal. 10 településsel vette 

fel a kapcsolatot, akik egy-egy csapatot neveznek be. Játékvezetők még nincsenek, ebben kér 

segítséget a képviselő társaiktól. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Tarnalelesz  községtől ingyen 

kapják a foci pályát, az öltözőt és mezeket. A Heves Megyei Közgyűlés elnöke Szabó Róbert 

elfogadta a meghívást, Horváth László országgyűlési képviselő előzetesen jelezte részvételét. A 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Danyi Sándor fogja 

megnyitni a gálát. A rendezvény lebonyolításához kéri a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elvi és pénzügyi támogatását is. Megítélése szerint a rendezvény színvonalas 

lebonyolításához 350.000.-Ft lenne szükséges, hogy ezen támogatási összegből a felmerülő 

költségek kiegyenlítésre kerülhessenek. 

 

Danyi Sándor: 

Megköszönte képviselő társának a tájékoztatást. 
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Kérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük, javaslatuk a napirenddel 

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

14/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 350.000,- Ft-

ot különít el a Tarnalelesz községben 2019. május 18. napján megrendezésre kerülő Foci gála 

alkalmából. A rendezvény lebonyolítására illetve az azzal összefüggésben felmerülő étel- és 

italfogyasztás biztosítására valamint az esemény lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre 

350.000,-Ft álljon rendelkezésre. Az összeget Berkes Elemér, utólagos elszámolással, előlegként 

jogosult felvenni. 

  

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

Berkes Elemér 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének tagja 

Határidő: 2019. május 31. 

 

 

 

6. Javaslat elnöki keret biztosítására 

 

Danyi Sándor: 

Ismertette az előterjesztést.  

 

Kérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük, javaslatuk a napirenddel 

kapcsolatosan? 

 

Bocsi Mónika: 

Szót kérve ismertette a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlegi pénzügyi 

helyzetét. 

Kérte a közgyűlést, hogy a támogatások megítélésénél mindenkor legyenek figyelemmel arra, 

hogy az Önkormányzat egész éves gazdálkodása biztosított legyen. 

 

Danyi Sándor: 

Elmondta, hogy ezt az 50.000,-Ft-ot a nemzetiségi önkormányzat működése során felmerülő 

dologi kiadások gyorsabb finanszírozhatósága céljából szeretné felvenni, s csak akkor ha 

szükséges és csak abban az esetben  ha az összeg rendelkezésre áll.  

 

Kérdezte, hogy további észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban van-e? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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15/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy a Közgyűlés 

elnöke, Danyi Sándor részére havi 50.000,-Ft keretösszegű előleg kifizetését engedélyezi a 

nemzetiségi önkormányzat működése során felmerülő dologi kiadások gyorsabb 

finanszírozhatósága céljából, visszavonásig. Az elnök – amennyiben annak fedezete az adott 

hónapban rendelkezésre áll - a szükséges összeget előlegként jogosult felvenni, melyről a felvétel 

hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni, a Közgyűlést pedig, 

annak következő ülésén tájékoztatni. 

  

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

Határidő: azonnal 

 

7. Egyebek 

 

Danyi Sándor: 

Kérdezte, hogy a napirendi pont keretén belül van-e valakinek javaslata, kérdése, vagy szóbeli 

előterjesztése?  

 

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita: 

Szót kérve, tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy   a takarítónő, aki a Dobó tér 6/A alatt lévő Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiséget takarította, 2019. április 

1-jei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti a takarításra vonatkozó megbízási szerződését.  

Amíg új takarító felvételére nem kerül sor, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal minden 

takarítószert és eszközt rendelkezésére bocsát a Heves Megyei Roma Önkormányzat részére, mely 

a feladat ellátásához szükséges lehet.  

 

Berkes Elemér: 

Elmondta, hogy a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak közül egy főt át 

irányítanak a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiségébe, aki a takarítási 

feladatokat fogja végezni. Így nincs szükség új takarító felvételére. 

 

A Közgyűlés egyetértett Berkes Elemér képviselőtársuk felvetésével. 

 

Berkes Elemér: 

Szóbeli előterjesztésben kérte a közgyűlés tagjait, hogy részére szavazzanak meg 50.000,-Ft 

utazási költségtérítést a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással kapcsolatosan 

felmerülő költségeinek térítésére.  

 

 

 

Danyi Sándor: 

Javasolja Berkes Elemér képviselő társuknak egyszeri 50.000,-Ft utazási költségtérítés 

biztosítását. 

 

Kérdezte a testület tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük, javaslatuk Berkes Elemér szóbeli 

előterjesztéssel kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
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A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

16/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft 

útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemér képviselő részére a közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatásra irányuló 2019. évi pályázat lebonyolítása során felmerült utazásai 

költségeinek megtérítése céljából, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül 

megtérítésre. 

 

  

Felelős: Berkes Elemér 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat tagja 

     Határidő: Értelem szerint 

 

 

Berkes Elemér: 

Felvetette, hogy Kiss Zsuzsannának, aki az áprilistól induló közfoglalkoztatás keretében történő 

foglalkoztatásra irányuló programban részt vesz, a munkába járása költségeit térítse meg a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

Bocsi Mónika: 

Kiss Zsuzsanna bérlet térítése a hivatkozott közfoglalkoztatási program keretében biztosított. Ezen 

túlmenően pedig február hónapban már döntött a közgyűlés - 7/2019.(II.12.) közgyűlési határozat 

- még egy fő, nevezetesen a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. 

szám alatti irodájában foglalkoztatandó ügyviteli alkalmazott részére a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések keretein belül utazási költségtérítés biztosításáról, melynek elszámolása a bérlet 

átadásával, utólagos megtérítéssel történik, amit viszont a megyei roma nemzetiségi önkormányzat 

saját költségvetéséből engedélyezett a közgyűlés finanszírozni.  

 

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita 

Elmondta, hogy mivel február hónapban tartott ülés közgyűlési határozatában nincs nevesítve 

konkrétan az utazási költségtérítéssel érintett foglalkoztatott neve, de a meghozott határozat a 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját költségvetése terhére tette lehetővé az 

útiköltség elszámolást így összességében két, a közfoglalkoztatás keretében és ideje alatt 

foglalkoztatott ügyviteli dolgozó munkába járásának költségei biztosítottak– egyiküké  a 

közfoglalkoztatotti támogatásból, egy pedig a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

saját költségvetéséből. 

 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

  
Danyi Sándor 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

 

 

 

Barkóczi Géza 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat tagja  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

             
 


