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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  2019. május 29-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, Barkóczi Géza, Berkes Elemér, Suha Jenő, a Heves Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagjai, Dr. Kovács 

Csaba, 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: 

 

17/2019. (V.29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 29. napján 

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

hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el: 

 

Napirendek: 

 

1. Javaslat a Tarnaleleszen megtartott Foci gála támogatási összegének módosítására 

 

2. Egyebek 

 

      Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnök 

      Határidő: azonnal 
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1.  Javaslat a Tarnaleleszen megtartott Foci gála támogatási összegének módosítására 

 

Danyi Sándor: 

Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat által 2019. május 18. napján megrendezett Foci-gála lebonyolítási költségeire - a 

14/2019. (IV.03.) közgyűlési határozattal elkülönített és a benyújtott számlák alapján már kifizetett 

350.000.-Ft összegű támogatáson felül - további 60.000.-Ft költség merült fel a tényleges 

lebonyolítás során.  

 

Tekintettel arra, hogy a megszavazott 350.000.-Ft és a lebonyolításra valójában ráfordított összeg 

(410.000.-Ft összköltségű) között 60.000.-Ft különbség jelentkezik, ezen – számlával szintén 

alátámasztott - különbözet utólagos elfogadásához és kifizetéséhez szükséges a Közgyűlés döntése 

és jóváhagyó határozata. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

Berkes Elemér: 

Szóbeli beszámolójában tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy a tervekkel ellentétben a Foci gála 

Sirok községben került megrendezésre, de ugyanazon teleülések vettek részt rajta. Megítélés 

szerint 500 főnél is több focirajongó jelent meg az eseményen, amely színvonalasan, mindenki 

megelégedésére jó hangulatban zajlott le. Ugyanakkor szeretné megjegyezni, hogy az 

előterjesztésben szereplő 60.000 forintos különbözet helyesen 60.300 forint. 

 

Danyi Sándor: 

Megköszönte Berkes Elemérnek a tájékoztatást és a pontosítást. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

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

hozta: 

 

 

18/2019. (V.29.) közgyűlési határozat 

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy a Sirok 

községben 2019. május 18. napján megrendezésre került Foci gála lebonyolításával 

összefüggésben felmerülő étel- és italfogyasztás biztosításával valamint az esemény 

lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre az előzetesen megszavazott 350.000,- Ft-on 

kívül, további 60.300.-Ft kifizetést engedélyezi, tekintettel arra, hogy az esemény tényleges 

bekerülési költsége - a benyújtott számlák alapján – 410.300.-Ft összegre módosult.  A már 

kifizetett 350.000.-Ft összegen felüli további 60.300.-Ft összeget Berkes Elemér jogosult felvenni. 

2./ Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az esemény lebonyolításáról 

szóló szóbeli beszámolót és a költségek tételes elszámolásáról szóló számlákat elfogadta és 

jóváhagyta. 

  

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 
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Berkes Elemér 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének tagja 

Határidő: 2019. május 31. 

 

 

2.  Egyebek 

 

Danyi Sándor: 

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

előterjesztése?  

 

Barkóczi Géza: 

Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az évek óta a rendőrségi szervekkel közreműködve 

megrendezésre kerülő „Roma Ki mit tud?” elnevezésű rendezvény az idei évben is megrendezésre 

kerül 2019. június első napján. A Ki mit tud első három helyezettjének támogatására, díjak 

megvásárlására szeretné kérni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlését, melynek 

érdekében 20.000 forint megszavazását kéri a testülettől. 

 

Danyi Sándor: 

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: 

 

19/2019. (V.29.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a mai napon arról döntött, hogy a 

2019. június 1. napján megrendezésre kerülő „Roma Ki mit tud?” rendezvényt támogatására 

20.000 forintot különít el a rendezvény első három helyezettjének díjainak megfizetésére. Az 

összeg utólagosan számla ellenében kerül megfizetésre, mely elszámolására Barkóczi Géza kötles. 

 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének tagja 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

Danyi Sándor: 

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

szóbeli előterjesztése?  

 

 

Barkóczi Géza: 



4 

 

Ismertette a közgyűlés tagjaival, hogy Botos Sándor Tarnazsadányi lakostól kapott egy levelet, 

melyben az úr a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatását kéri a saját és 

gyermekei részére a házuk lakhatatlanná válása okán.  

Sajnálatosnak tartja az esetet, de véleménye szerint ez nem a megyei önkormányzat hatáskörébe 

tartozik, hanem helyi szinten kellene megoldani a problémát. 

 

Berkes Elemér: 

Heves megye roma lakosságának 10%-a küzd hasonló problémákkal. Egyet ért Barkóczi úrral, ezt 

a problémát helyi szinten kell orvosolni. 

 

Márky Tímea: 

Elmondta, hogy a Heves Megye Roma Nemzetiségi Önkormányzat magánszemélynek nem 

nyújthat támogatást. 

 

Danyi Sándor: 

Hozzászólásában elmondta, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak sem 

anyagi, sem pedig jogszabályi lehetősége nincs magánszemélyek támogatására. Barkóczi Géza 

képviselőtársát kérte, hogy válaszoljon az Úrnak, miszerint keresse fel a Tarnazsadányi Közös 

Önkormányzati Hivatal munkatársaival.  

 

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

szóbeli előterjesztése?  

 

Berkes Elemér: 

Érdeklődött a Keresztény Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolásának megtörténtéről.  

 

Dr. Andráskó Katalin: 

Elmondta, hogy a Keresztény Egyesület részéről továbbra sem történt meg az elszámolás. 

 

Dr. Kovács Csaba: 

Ismertette a közgyűlés tagjaival, hogy felvették a kapcsolatot az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelővel az elszámolással nem igazolt, így jogosulatlanná vált támogatási összeg 

visszautalása kapcsán, jelenleg várják az erre vonatkozó döntést. 

 

Tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy a Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője április 1-jei 

hatállyal kinevezte Balogh Tibor r. ezredest – a Gyöngyösi Rendőrkapitányság eddigi vezetőjét – 

a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesi beosztásába. 

Elmondta, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének soron 

következő ülésén a Heves Megyei Rendőrkapitányság tájékoztatója napirend kapcsán Pelyhe 

Gábor r. alezredes mellett, Balogh Tibor r. ezredes is tiszteletét teszi. 

 

 

Danyi Sándor: 

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

szóbeli előterjesztése?  

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 
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K. m. f. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Danyi Sándor 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

 

 

 

 

 
 

Barkóczi Géza 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat tagja  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


