
250/3-2/2019 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  2019. február 12-én, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének rendkívüli ülésén elhangzottakról 

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Telekessy terme 

   Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

 

Jelen voltak: Danyi Sándor, Szőcsi Lajos, Barkóczi Géza, Berkes Elemér, Suha Jenő, 

Botos László, Radics Zoltán (az ülés megnyitását követően, 9:13 órakor 

érkezett) a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének tagjai, Dr. Kovács Csaba, Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita, 

Bocsi Mónika meghívottak 

 

 

Danyi Sándor: 

Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 

 

Elmondta, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat legutóbbi rendes ülését 2019. 

február 6. napjára hívta össze, mely a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt. Az 

akkor jelenlévő tagokkal megbeszélték, hogy rendkívüli ülést hív össze, tekintettel arra, hogy 

legkésőbb 2019. február 15. napjáig a költségvetéshez kapcsolódó döntéseket, határozatokat 

feltétlenül szükséges meghozni az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében. A 

rendkívüli ülés végleges, 2019. február 12. napi időpontjáról és napirendjéről a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal útján e-mailben, postai úton, valamint telefonon is mindenkit értesítettek.   

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés hat 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 hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2019. (II.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 12. napján 

megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv 

hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el: 
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Napirendek: 

 

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

megalapozó költségvetés módosítására 

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

költségvetésének elfogadására 

3. Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

4. Egyebek 

 

      Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnök 

      Határidő: azonnal 

    

 

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

megalapozó költségvetés módosítására 

 

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 hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2/2019. (II.12.) határozata 

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot 

hozza. 

 

1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését 

az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosítja:  

 

Megnevezés 
Eredeti 

Előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

III. 

Módosítás  Módosított 

előirányzat  

Bevételek    Adatok Ft-ban 

Működési célú 

tám.áh.belülről  
974 887 

 

12 038 019 
-193 380 

 

11 844 639 
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Egyéb működési 

támogatások 
1 564 000 2 433 782  2 433 782 

Egyéb működési 

bevételek 
0 278 000 6 191 284 191 

Költségvetési  

maradvány 
3 105 002 3 105 002  3 105 002 

BEVÉTELI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

5 643 889 

 

17 854 803 

 

-187 189 

 

17 667 614 

 

Kiadások     

Személyi juttatások  8800 14 084 791     -278 407 13 806 384 

Munkaadókat terhelő 

járulék 
456 066 1 717 245 225 000 1 942 245 

Dologi kiadások 1 202 821 725 997 -179 982 546 015 

Egyéb elvonások 0 222 970 50 000 272 970 

Egyéb működési 

c.tám. áh. belülre 
0 300 000  300 000 

Egyéb műk.célú tám. 0 3 800 - 3 800 0 

Egyéb műk.c.tám. áh. 

kívülre 
0 600 000  600 000 

Egyéb műk.c.tám. 

háztartások 
0 200 000  200 000 

Pénzmaradvány 

tartalék 
3 105 002 0  0 

KIADÁSI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

5 643 889 

 

17 854 803 

 

-187 189 

 

17 667 614 

 

 

 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnök 

Határidő: Értelem szerint 

 

 

 

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

elfogadására 

 

 

Danyi Sándor: 

Ismertette az előterjesztést.  

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

A Közgyűlés hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

3/2019. (II.12.) határozata 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

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.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a 

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 

költségvetésének 

bevételi főösszegét 3 883 626 Ft-ban  

kiadási főösszegét 3 883 626 Ft-ban 

            állapítja meg. 

2. A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

számára 2019. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a 

pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált 

támogatás összegével egyezik meg. 

3. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

Működési célú kiadás 

 Személyi jellegű kiadás  176 610 Ft 

 Járulék       16 770 Ft 

 Dologi jellegű kiadás  2 080 000 Ft 

Pénzmaradvány tartalék  1 610 246 Ft 

4. A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, 

hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről 

gondoskodjon. 

5. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. 

§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem 

szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2019. évre 

vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez 

kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott 

meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettsége a 2019. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs. 

 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnök 

 

Határidő: 2019. december 31. 
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3. Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettségének teljesítéséről 

 

 

Danyi Sándor: 

Elmondta, hogy minden képviselő törvényi kötelezettsége, hogy vagyonnyilatkozatát leadja. Ez a 

mai ülés megnyitását megelőzően minden közgyűlési tag részéről megtörtént. Ismertette, hogy a 

Pénzügyi Bizottság beszámolóként megtárgyalta ezt a napirendet és egyhangúlag elfogadták. 

 

 

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

e? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte, szavazzanak a tájékoztatóról. 

 

A Közgyűlés hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2019. (II.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság 

önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének   

teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul vette. 

 

     Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnök 

     Határidő:  Értelem szerint 

 

9.13 Radics Zoltán képviselő megérkezett 

 

Danyi Sándor: 

Üdvözölte képviselőtársukat. Megállapította, hogy a közgyűlés mind a hét tagja jelen van, az ülés 

változatlanul határozatképes.  

 

4. Egyebek 

 

Danyi Sándor: 

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

előterjesztése?  

 

Suha Jenő: 

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással kapcsolatban kérdezte, hogy 

Bükkszenterzsébetről miért nem vehetett részt senki a programban? 

 

Szőcsi Lajos: 

Elmondta, hogy amíg ő felelt a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásért, addig 

Bükkszenterzsébetről mindig volt, akit alkalmaztak a programban. 

 

Berkes Elemér: 

Suha Jenő képviselőtársa felvetésére elmondta, hogy ő minden települést megkeresett és 

egyeztetett az illetékesekkel. 
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Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy ő 2018. októberében vette át a közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatásra irányuló programot. Több alkalommal tárgyalt a Heves Megyei 

Kormányhivatal „Munkaügyi Központjában” az illetékes munkatársakkal, korábban voltak 

gondok. Mióta ő felel a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásért három ellenőrzést 

kaptak két hónap alatt és mindent rendben találtak, így akár 50 főig is emelkedhet a 

foglalkoztatottak létszáma.  

 

 

Szőcsi Lajos: 

Javasolta, hogy a megye egész területéről kerüljenek be a programba és összesen 21 fő 

közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyt alkalmazzanak.  

 

Suha Jenő: 

Támogatta Szőcsi Lajos képviselőtársa javaslatát és hozzá tette, hogy olyan embereket 

alkalmazzanak a közfoglalkoztatás keretében „akik a cigányságért tenni akarnak”.  

 

Danyi Sándor: 

Ő is egyet ért Szőcsi Lajos javaslatával, miszerint a megye minden területéről legyen a 

közfoglalkoztatásban alkalmazott, viszont éppen e miatt javasolja a létszám megemelését 30 főre.  

 

Berkes Elemér 

Kezdeményezte, hogy a közfoglalkoztatási program további folytatása tárgyában a vita során 

kialakult tartalmú szóbeli előterjesztés tárgyában elnök úr tegye fel szavazásra, hogy 2019. 

március 1-től menjen-e tovább a program, ő vigye-e azt tovább a szervezést illetően, valamint, 

hogy 30 főt alkalmazzanak pályázati nyertességük esetén? 

 

Danyi Sándor: 

Kérte szavazzanak a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló újabb pályázat 

(kérelem) benyújtásáról szóló szóbeli előterjesztés tárgyában, azaz 30 fő közfoglalkoztatott 2019. 

március 1. napjával indulóan tervezett foglalkoztatása tárgyában, valamint, hogy hatalmazzák fel 

Berkes Elemért, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokat teljes körűen elláthassa. 

 

A Közgyűlés hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

5/2019. (II.12.) közgyűlési határozat 

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén 

arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot – 30 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatására irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges 

dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat 

elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el. – A Közgyűlés   fent 

meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Berkes Elemér 

jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei 

Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, 

tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  

és a záróbeszámoló elkészítése.   

Felelős:  Berkes Elemér  

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének tagja 

Határidő:  értelem szerint 

  

 



7 

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér 

tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak 

munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához 

szükséges intézkedéseket, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon. 

  

Felelős:  Berkes Elemér  

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének tagja 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Danyi Sándor: 

Kérdezte a testület tagjait, hogy egyéb észrevételük van-e?  

 

Berkes Elemér: 

Szóban előterjesztette, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére 

álló Eger, Dobó tér 6/A. szám alatt lévő iroda működtetése kapcsán felmerülő reprezentatív 

költségek fedezetére, így pl. üdítő, kávé, folyékony szappan stb. megvásárlására, a tavalyi évhez 

hasonlóan havi 5.000,- Ft összeget szavazza meg a testület. 

 

Danyi Sándor: 

Ellenvetés, további észrevétel nem lévén, kérte szavazzanak a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat reprezentatív költségeinek havi 5.000, - Ft összegben történő kifizetése tárgyában 

tett szóbeli előterjesztésről. 

 

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

 

A Közgyűlés hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2019. (II.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról 

döntött, hogy az önkormányzat működése során felmerülő ún. reprezentatív költségek fedezetére,   

havi 5.000, - Ft összeget szavaz meg, melyet a Közgyűlés tagjai közül Berkes Elemér vagy 

akadályoztatása esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott 

ügyviteli alkalmazott előlegként jogosult felvenni azzal, hogy a felvett előleg összegéről a felvétel 

hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni. 

 

Felelős:  Berkes Elemér  

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének tagja 

Határidő:  értelem szerint 

 

Radics Zoltán: 

Szóbeli előterjesztésében indítványozta, hogy amennyiben újra indul a közfoglalkoztatás 

keretében történő foglalkoztatás és lesz a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak az 

Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodahelyiségében  ügyviteli alkalmazott, akkor részére a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése szavazzon meg a munkába járása kapcsán 

útiköltség térítést.  
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Danyi Sándor: 

Ellenvetés, további észrevétel nem lévén, kérte szavazzanak arról, hogy amennyiben 2019. 

március 1. napjával újraindul a közfoglalkoztatás, akkor az annak keretében az Eger, Dobó tér 6/A. 

szám alatti irodában foglalkoztatni szándékozott   ügyviteli munkatárs részére a munkába járásával 

kapcsolatban felmerülő utazási költségtérítést elfogadja-e a Közgyűlés?  

 

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

 

A Közgyűlés hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

7/2019. (II.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról 

döntött, hogy a 2019. március 1. napjával újraindítani szándékozott  közfoglalkoztatási program 

keretében  a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti 

irodájában foglalkoztatandó egy fő ügyviteli alkalmazott részére a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések keretein belül utazási költségtérítést biztosít, melynek elszámolása a bérlet 

átadásával, utólagos megtérítéssel történik. 

 

Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

Határidő:  értelem szerint 

 

Bocsi Mónika: 

Szót kérve tájékoztatta a Közgyűlést arról a tapasztalatukról, hogy a Közgyűlés által megszavazott 

különböző rendezvényekhez, programokhoz nyújtott támogatások elszámolása sokszor többszöri 

szóbeli figyelmeztetésük alapján történik csak meg, a támogatások tárgyában kötött 

megállapodásokban előírt szabályokhoz képest. Felhívta továbbá a Közgyűlés tagjainak figyelmét 

arra is, hogy amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem tudna - a 

támogatottak mulasztása miatt - elszámolni a költségvetése terhére nyújtott támogatásokkal, annak 

az a következménye, hogy az ilyen összegeket vissza kell fizetnie az EMMI felé, aminek 

következtében kevesebb összeg juthat az önkormányzati működés és feladatellátás, vagy további 

programok finanszírozására. 

 

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita 

Kiegészítve az elhangzottakat felhívta a figyelmet arra, hogy nem lehet megfeledkezni arról, hogy 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése is része az államháztartás 

rendszerének, és mint ilyenre szigorú felhasználási és elszámolási kötelezettségek vonatkoznak, 

amely kötelezettségek betartásáról közös feladatuk gondoskodni.  A jövőben az elszámolási 

szabályok még következetesebb betartására fognak törekedni a Hivatal részéről a különböző 

támogatásokkal kapcsolatban is, és erre kérik a Közgyűlést is. 

 

Berkes Elemér: 

Szóbeli előterjesztést tett egy, 2019 februárjában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 

hagyományosan Parádon megrendezendő nagyszabású „Farsangi rendezvény” lebonyolításával 

kapcsolatban felmerülő költségek támogatására, melyhez a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatását kérte 300.000 forint összegben. 

 

Danyi Sándor: 

Javasolja, hogy támogassák a rendezvényt 200.000 forinttal, melyet a rendezvénynek helyet adó 

helyiség bérleti díjának támogatásaként javasolt elfogadni a támogatott települési roma 
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nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, valamint a bérleti díj számlája 

ellenében, utólagos kifizetéssel. 

 

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

 

A Közgyűlés hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

8/2019. (II.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról 

döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 

hagyományosan Parádon megrendezendő „Farsangi rendezvény” lebonyolításával kapcsolatban a 

rendezvénynek helyet adó helyiség(ek) bérleti díjának támogatására. A támogatás az annak 

tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás 

alapján utólagosan, írásbeli beszámoló és a támogatás célját alátámasztó számla másolata 

ellenében fizethető ki a támogatottnak.   

  

  Felelős: Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat elnöke 

    Berkes Elemér 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat Közgyűlésének tagja 

 Határidő: - a támogatás átutalására az írásbeli 

beszámoló és a támogatás cél szerinti 

alapját igazoló számlamásolat 

benyújtását követő 8 banki napon 

belül a támogatás felhasználásáról a 

Közgyűlés előtti beszámolásra  

soron következő rendes ülés 

időpontjáig 

 

 

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 

             
 

 

 

 

 


