
250/3-9/2019 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  2019. november 18-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: Baranyi Péter, Barkóczi Géza, Botos László, Csik Zsolt, Danyi Sándor, Suha 

Jenő, Suha József a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének tagjai,  

 Balogh Tibor rendőr ezredes és 

 Pelyhe Gábor rendőr alezredes meghívottak, továbbá 

 Dr. Kovács Csaba, Heves megye aljegyzője, Bocsi Mónika, Dr. Kuruczné dr. 

Farkas Zita, Kunné Kovács Renáta, Dr. Radeczky Zsuzsanna a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal részéről. 

 

Danyi Sándor: 

Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 

 

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

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

elvállalta. 

 

Javaslatot tett a napirendi pontok sorrendjének módosítására, javasolta, hogy a 3. napirendi pontot, azaz a 

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatóját tárgyalja elsőként a T. Közgyűlés. 

A Közgyűlés tagjait megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevételük, javaslatuk van-

e? 

 

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

hitelesítő személyéről. 

 

A Közgyűlés 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2019. (XI.18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 18. napján megtartott 

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

napirendi pontok megtárgyalását fogadta el: 

 

Napirendek: 

1. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója 

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására, külsős bizottsági tagok eskütétele  

3. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat 

közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

4. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 

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

módosítására 
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6. Javaslat Mikulás Ünnepség megtartására 

7. Javaslat a Belügyminisztérium által kiírt, Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi 

költségvetési támogatás (ROMA-NEMZ-KUL-20) megpályázására  

8. Javaslat a Heves megyei települési önkormányzatokkal és gazdasági szervezetekkel való 

együttműködési keretmegállapodás megkötésére 

9. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkatervének 

elfogadására 

10. Javaslat „Díj”, „Elismerő Oklevél”, illetve „Emléktárgy” elismerések alapítására 

11. Beszámoló és tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről   

12. Tájékoztató technikai, ügyviteli jellegű kérdéseket illetően 

    

  Felelős:  Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat Elnök 

  Határidő: azonnal 

 

1. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója 

 

Balogh Tibor rendőr ezredes: Elmondta, hogy jelenleg is hatályos együttműködési megállapodása van a 

rendőrségnek és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ennek keretében szorosan, a 

megoldást keresve tudnak együtt dolgozni, és megoldást találnia a problémákra. A gyöngyöspatai 

eseménysorozatra mindenki emlékszik. A rendőrség akkor tud jól működni, ha segítséget kap. Közös 

érdek a jó együttműködés. A bűnügyi helyzetet tekintve minimális eltérés volt tapasztalható az elmúlt 

évekhez képest. Közbiztonsági deficit nincs a megyében. A vagyon elleni bűncselekmények kisebb 

súlyúak. Tulajdon elleni bűncselekmény kevés van: főleg „mezei lopások”, de nem bolti lopások. A 

kiemelten kezelt bűncselekmények száma csökkent. A személyi sérüléssel járó balesetek, valamint a 

halálos kimenetelű balesetek száma is csökkent a tavalyi évhez képest. A gyorshajtásból eredő balesetek 

száma azonban nőtt, ezért arra kér mindenkit, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a 

közlekedési szabályokat betartsák. Ittas vezetésből eredő balesetből csak a szombati napon 11 volt, 

hangsúlyozta, hogy zéró a tolerancia a rendőrség részéről. Csökkent a könnyű testi sértések, míg 

növekedett a súlyos testi sértések száma. A nap minden percében rendelkezésre áll, szívesen segítséget 

nyújt, illetve ad tájékoztatás, majd megadta telefonszámát a jelenlévőknek. 

 

Pelyhe Gábor rendőr alezredes: Köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy 11 éve ő a kijelölt vezető a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolattartásra, együttműködésre. Nagyon jó, 

konfliktuskezelő kapcsolat alakult ki, aminek köszönhetően nem került olyan eseményre sor, hogy a 

helyszínre kelljen vonulni. Fontosnak tartja a roma gyerekek nevelését, pozitív élményhez juttatását is. 

Ennek kapcsán megrendezésre került egy roma Ki-Mit-Tud.  Elbírálás alatt van egy általános 

iskolásoknak szánt rajzpályázat a Bűnmegelőzési Tanács támogatásával. Rajz és irodalmi pályázat indult, 

mely határideje december 2. napja. Amennyiben lesz mikulásnapi ünnepség, azon az eddigi 

hagyományoknak megfelelően szívesen vennének részt. 

 

Danyi Sándor: A rajzpályázat kapcsán megkérdezte, hogy hol kell leadni a rajzokat. 

 

Pelyhe Gábor rendőr alezredes: A rajzokat bármely kapitányságon le lehet adni. 

 

Danyi Sándor: Megköszönte a tájékoztatást. A 2019. december 5. napján, 13:00 órakor tartandó Mikulás 

Ünnepség kapcsán elmondta, hogy arra meghívóval invitálják majd a rendőrség képviselőit is. Hála 

Istennek olyan eseménysorozat nincs, mint amilyen Gyöngyöspatán volt. A közelmúltbeli sajnálatos 
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csányi eseten kívül nem volt kiemelkedő esemény. Kívánja, hogy a további együttműködés is ilyen jó 

legyen, mint eddig. 

 

Botos László: Megköszönte a rendőrség eddigi munkáját. Jónak tartana egy kibővített együttműködést, 

mely érintené az ügyészséget, rendőrséget és a bíróságot is. Kérte Elnök urat, szervezzen egy ilyen 

„kerekasztal” beszélgetést.   Kitért továbbá arra a véleménye szerint mutatkozó különbségre, amely egy 

jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés és egy szabálysértési büntetés végrehajtása között a 

gyakorlatban mutatkozik.  

 

Danyi Sándor: Tájékoztatásul szólt arról, hogy már kísérletet tett egy ilyen beszélgetés megszervezésére, 

de az nem sikerült, túl szigorúak a szabályok. 

 

Pelyhe Gábor rendőr alezredes: Az elhangzottakhoz fűzött reflexiójában szólt arról, hogy ami a rendőrség 

hatáskörébe tartozik, azt végrehajtják, a többi szervezet nevében nem tud nyilatkozni. Arra tud ígéretet 

tenni, hogy a továbbiakban is jó lesz az együttműködés. 

 

Suha Jenő: Nem érti, hogyha valaki szabálysértést követ el, akkor „azonnal elviszik”, ha pedig 

bűncselekményt követ el és a bíróság elítélte, akkor sok időbe telik mire „csinálnak vele valamit”. Ezt 

nem tartja jónak, mert addig további bűncselekményeket követhet és van rá példa, hogy követ is el. 

 

Balogh Tibor rendőr ezredes: Ha bármely azzal érintett szerv felkéri őket, hogy egy személyt „be kell 

vinni”, akkor ők beviszik. Lehet, hogy már van jogerős ítélet, ami alapján be kell vonulnia valakinek a 

büntetés végrehajtása miatt, de amíg a hivatalos szerv nem keresi meg őket,   addig nem tudnak mit tenni. 

 

Pelyhe Gábor rendőr alezredes: További magyarázatként elmondta, hogy a kifogásolt intézkedés  úgy 

működik, hogy az elítélt kap egy felhívást, hogy be kell vonulnia a börtönbe. Ha ez nem történik meg, 

megkeresi őket az ügyészség, hogy vezessék elő. Az elővezetést két alkalommal kísérlik meg, ha 

eredménytelen, akkor jön a körözés, kiadják az elfogató parancsot. Ez egy hosszú folyamat, mire elérnek 

idáig az több hónap is lehet. Azon kívül, ha valaki az ítélet után további bűncselekményeket követ el, az 

azok utáni büntetését is letölti, tehát hosszabb ideig lesz távol a szabad élettől.  

 

Danyi Sándor: Megköszönte a tájékoztatást. További kérdés, észrevétel hiányában megállapította, hogy a 

Közgyűlés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatóját tudomásuk vette. 

 

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására, külsős bizottsági tagok eskütétele  

 

Danyi Sándor: Ismertette, hogy a  nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény vonatkozó 

rendelkezése alapján a nemzetiségi önkormányzat - jogszabályi keretek között - át nem ruházható 

hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének feltételeit, így szervezete és 

működése részletes szabályait az alakuló ülést követő három hónapon belül, továbbá módosítja azt a 

szükségessé válást követő harminc napon belül. 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014-ben alkotta meg azt a szervezeti és működési 

szabályzatát, mely a mai napig is hatályban van és amelynek pontosítására, szükség szerinti módosítására 

az eddigi működési gyakorlat tükrében az előterjesztésben írt tartalommal tett javaslatot. 

  

Javasolta, hogy az SZMSZ módosításának elfogadásával egyúttal, egy szavazás keretében válasszák meg 

az előterjesztésben javasolt bizottsági tagokat és  elnöki tanácsadókat. 

 

10:47 perckor Botos László képviselő elhagyta az üléstermet.  

 

Danyi Sándor: Az SZMSZ módosítása kapcsán két állandó bizottság létrehozását javasolta, melyek a 

Pénzügyi Bizottság, valamint az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és Egészségügyi Bizottság. 

 

Tájékoztatta, a képviselőket, hogy a bizottsági tagok és elnöki tanácsadók megválasztása okán zárt ülés 

tartandó, ha az érintettek a nyilvános üléshez nem járulnak hozzá. Megkérdezte a jelenlévő érintetteket, 
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hogy a napirendi pont nyilvános ülés keretében történő megtárgyalásához hozzájárulnak-e és vállalják-e 

az előterjesztés szerinti tisztségüket? 

 

 Az érintettek közül senki nem jelezte, hogy nem járulna hozzá a nyilvános üléshez, illetve, hogy nem 

vállalná a megbízatást. 

 

Danyi Sándor: Kérte, szavazzanak arról, hogy a napirendet a Közgyűlés nyilvános ülés keretében 

tárgyalja, aki „igen”-nel szavaz, az a nyilvános üléshez hozzájárul. Megállapította, hogy a testület 6 igen 

szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

32/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a 24/2014. (XI.24.) határozatával 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának a 2019. november 18. napi ülésen történő módosítása 

kapcsán felmerülő személyi kérdésekről, azaz a bizottsági tagok és az elnöki tanácsadók megválasztásáról 

nyílt ülés keretében dönt.  

 

Felelős:   Danyi Sándor 

 Közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

Danyi Sándor: Előadta, hogy 

- a Pénzügyi Bizottság elnökének Suha Józsefet, tagjainak Botos Lászlót, valamint Csik Zsoltot  

- az újonnan létrehozandó Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és Egészségügyi Bizottság elnökének 

Suha Jenőt, tagjainak Baranyi Pétert, külsős tagjának Horváth Tibort javasolta, 

- a szintén újonnan javasolt elnöki tanácsadói tisztségre  pedig Bundri Józsefet, Kökény Attilát, Lakatos 

Zsoltot, Lólé Lászlót, Rézműves Róbertet, illetve Zámbori Csabánét javasolta. 

 

Kérdezte a Közgyűlés tagjait, hogy van-e egyéb javaslatuk a személyi kérdéseket illetően. 

 

Egyéb javaslat, észrevétel nem érkezett.  

 

Javasolta, hogy ebben az esetben fogadják el az előterjesztésben szereplő bizottsági struktúrát, és 

személyi döntéseket, melyről az SZMSZ módosításával egyidejűleg döntsenek. 

 

Kérdezte, hogy ez ellen van-e ellenvetés. 

 

Ellenvetés, javaslat, egyéb észrevétel nem érkezett. 

 

10:58 perckor Botos László képviselő visszajött az ülésterembe. 

 

A Közgyűlés 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2019. (XI. 18.) határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 24/2014. (XI.24.) 

határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést, 

mely alapján az alábbi döntéseket hozta: 

- a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság elnökének 

Suha Józsefet, tagjainak Botos Lászlót, valamint Csik Zsoltot választja meg. 

- a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Oktatási-, Sport-, Kulturális-, 

Szociális-, és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról döntött, mely elnökének Suha Jenőt, tagjainak 

Baranyi Pétert, továbbá külsős tagként Horváth Tibort választja meg. 

- A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elnöki tanácsadói tisztsé 

létrehozásáról döntött, mely tanácsadóknak Bundri Józsefet, Kökény Attilát, Lakatos Zsoltot, Lólé 

Lászlót, Rézműves Róbertet, illetve Zámbori Csabánét választotta meg. 
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- A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 24/2014. (XI.24.) határozatával 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztésben foglalt 

módosításokat elfogadta.  

Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Elnöke 

     Határidő: azonnal  

 

Ezt követően Danyi Sándor, a Közgyűlés elnöke kivette és Horváth Tibor, az Oktatási-, Sport-, Kulturális-

, Szociális-, és Egészségügyi Bizottság külsős tagja letette az esküt.  

 

Csik Zsolt: Megköszönte a hivatal dolgozóinak a munkát, erőt és egészséget kívánt. Elmondta, hogy 

megkapta a meghívót és az anyagot, kinyomtatni azonban nem volt lehetősége egészségügyi okok miatt. 

Javasolta, hogy minden hónapban üljön össze a Közgyűlés, mely javaslatával kérte az SZMSZ szövegét 

kiegészíteni.  

 

Dr. Kovács Csaba: Megköszönte az elismerő szavakat, melyhez hozzátette, hogy bármikor akár 

személyesen, akár telefonon a közgyűlés rendelkezésére áll. Az SZMSZ már az előző ciklusban is 

hatályban volt. Az SZMSZ a vonatkozó törvényi rendelkezés alapján  rendelkezik úgy, hogy a testület 

szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülésezik, ezen kívül évente közmeghallgatást is köteles 

tartani. A testület dolga megítélni, hogy él-e több javaslattal, a jogszabályok alapján a négy ülés a 

kötelező. Mindenkinek az az érdeke, hogy a munka a lehető leggördülékenyebben menjen. 

Csik Zsolt: Megköszönte Dr. Kovács Csaba aljegyző úr mondatait. Kérte, hogy változtassanak a 

szokáson. Mint a megye képviselőinek kötelességük mindent megtenni. A közeljövőben szükséges lenne 

legalább havonta egyszer összeülniük. A kisebbségi önkormányzatok igénylik a megyei önkormányzatok 

segítségét. Köszönte az együttműködést. Úgy véli, a választás óta nincs ellenzéki képviselő, csak Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselők vannak, akik a legjobb tudásuk szerint munkájuk 

elvégzése érdekében együttműködnek egymással. Reméli, hogy a többi képviselő is így gondolkodik. 

Együtt és nem egymás ellen kell dolgozniuk. 

 

Danyi Sándor: Ez az ő részéről is így van. Azon munkálkodnak, hogy a romáknak és minden embernek jó 

legyen, hogy közösen, értük dolgozhassanak. Megköszönte a hozzászólást. 

 

Dr. Kuruczné Dr. Farkas Zita: Az üléstervet illetően egy kompromisszumos megoldást javasolt. Az 

SZMSZ legalább 4 ülés megtartásáról rendelkezik, melyben benne van minimum 4 rendes ülés tartása, 

melyen felül rendkívüli ülések tarthatók. Javasolta, hogy a következő évi munkatervet módosítsák majd, 

ehhez kapcsolódóan konkrét napirendre tegyenek javaslatot, melyről már a következő ülésen 

szavazhatnak is. Javasolta az SZMSZ-ben szereplő „legalább 4 ülés megtartása” szöveg változatlanul 

hagyását.  

 

Botos László: Csik Zsolt hozzászólása kapcsán köszönte az együttműködési szándékot. Nem tudta 

azonban a képviselőtársa alakuló ülést követően tanúsított magatartását mire vélni. Jelezte, hogy az 

aznapi ülésen tárgyalt napirendi pontokat akkor Csik Zsolt képviselő úr is megszavazta. Nem ért egyet az 

alakuló ülés után készített videójában elhangzottakkal.  

 

Danyi Sándor: Ha Csik Zsolt képviselő úr a képviselői minőségében ellátandó munkához valóban úgy áll 

hozzá, mint ahogy azt felszólalásában jelezte, illetve mint az elmúlt fél órában, akkor köszöni a részéről 

tanúsított együttműködési szándékot.  

 

Csik Zsolt: Az elhangzottak tükrében előadta, hogy ő videójában nem a jelen lévő képviselőtársait vádolta 

meg, hanem egy másik megbeszélésről beszélt. 

 

Danyi Sándor: Részéről az ügyet megbeszéltnek tekintette, javasolta térjenek rá a napirendi pont további 

megvitatására. Szólt arról, hogy az üléstervtől függetlenül tavaly is 9-10 ülés volt összehívva, 

amennyiben a képviselők valamelyike kezdeményezte, úgy soron kívül összeült a Közgyűlés.  
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Csik Zsolt: Az elhangzottak tükrében elfogadta, hogy a következő ülés napirendi pontja legyen, hogy 

milyen plusz tartalommal bővítik ki a 2020. évi munkatervet. 

 

 

Dr. Kovács Csaba: Ismertette a 2020. évi munkatervet, mely kapcsán előrebocsátotta, hogy akár 

májusban, illetve azt követően októberben is lehetne még egy-egy ülés.  

 

Javasolta, hogy a következő ülésre készüljenek a képviselők előterjesztéssel arra vonatkozóan, hogy mik 

legyenek a plusz ülések napirendi pontjai, témái. 

 

3. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei 

Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

 

Danyi Sándor: Bízik a Közgyűlés elnökével való jó együttműködésben. A megállapodás kapcsán előadta, 

hogy a Heves Megyei Önkormányzat a törvény szerint mindent biztosít. Az ülés után tárgyalni szeretne 

Dr. Juhász Attila Simon elnök úrral. 

 

Csik Zsolt: Javasolta, hogy a megállapodást érintő tárgyalást tegyék az elnök úrral való megbeszélés 

utánra. Támogatja, hogy az iroda a 4. emeletről kerüljön el, mivel ott nehézkes az ügyfélfogadás. 

Javasolta egy irodavezető alkalmazását, továbbá azt, hogy a régi, udvarrészen levő, múzeum melletti 

iroda legyen ismét a nemzetiségi önkormányzat irodája. 

 

Dr. Kuruczné Dr. Farkas Zita: Felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvényben 

foglaltak szerint a választás évében az alakuló ülést követő 30 napon belül kell felülvizsgálni az 

együttműködési megállapodást.   

 

Danyi Sándor: Mivel minden igényt a közgyűlés elé kell bevinni, ezért javasolta az együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatának az előterjesztés szerinti tartalommal való elfogadását.  

 

Dr. Kovács Csaba: A Megyei Önkormányzatnak megváltozott a struktúrája, elkerültek tőle az 

intézmények. Az akkori 100 fős apparátusból 20-25 fő maradt. A Megyei Önkormányzat 2012. január 1-

jétől területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokat lát el, a fejlesztési források koordinálásában vesz 

részt. 

 

Csik Zsolt: Megkérdezte, hogy a korábbi pályázatírók rendelkezésükre állnak-e még? 

 

Botos László képviselő úr  11:20 perckor elhagyta az üléstermet. 

 

Danyi Sándor: Igen, de már  új lett a „csapat”, amely ezzel foglalkozik. Javasolta elfogadni az 

együttműködési megállapodást.  

 

Suha József: Támogatja a megállapodás elfogadását. Nehézkesnek tartja az iroda előtti parkolást, szerinte 

ezért keresik fel azt kevesen. 

 

Horváth Tibor: Azt kell meglátni, hogy az emberek keresik az önkormányzatot. Javasolta, hogy legyen 

egy időbeosztás, amikor valaki mindig az irodában van, fogadja az ügyfeleket, felveszi a telefonokat. 

 

Dr. Kuruczné Dr. Farkas Zita: Kérte, hogy az elnök úr írásban határozza meg azok névsorát, akik a Dobó 

tér 6/A. szám alatti iroda kulcsait felvehetik a jövőben és az irodát használhatják. Kérte, hogy a 

képviselők az ülést követően adják le a Hivatal jelenlévő munkatársa részére  a gépjárművük típusát és 

rendszámát az eseti behajtási engedélyek intézése végett. Tájékozatott továbbá arról, hogy a 

kormánymegbízott által kiadott parkolási szabályzat alapján a képviselők a közgyűlés idejére 

használhatják a parkolót. 

 

Danyi Sándor: Kérdezte a testület tagjait, hogy van-e további kérdésük, észrevételük, javaslatuk a 

napirenddel kapcsolatosan? 
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További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. 

napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a 

Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat 

eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel hatályban 

tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak 

átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnöke gondoskodjon. 

 

    Felelős:   Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat   

    Közgyűlésének Elnöke   

Határidő:Értelem szerint, figyelemmel  

    az Együttműködési megállapodás Nektv-ben rögzített 

    felülvizsgálatának határidejére is 

 

4. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 

 

11:38 órakor Suha Jenő képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Danyi Sándor: felkérte Bocsi Mónikát, hogy ismertesse a beszámolóhoz kapcsolódó fontosabb 

tudnivalókat. 

 

Bocsi Mónika: Összefoglalta, hogy a feladatalapú és a normatív támogatások együttes összege 

2.900.820.- Ft, melyből a feladatalapú támogatás 820.820.- Ft, a működési támogatás 2.080.000.- Ft. 

Jelenleg 610.000.- Ft áll rendelkezésre.  

 

11:40 perckor Suha Jenő képviselő visszajött az ülésterembe. 

 

Csik Zsolt: Mivel nem volt tagja az előző testületnek, ezért megkérdezte, hogy a választásokat megelőző 

hetekben történt-e támogatás nyújtása civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, és ha igen, erről 

közgyűlési döntés született-e, továbbá mire ment el a támogatás, illetve elszámoltak-e vele? 

 

Danyi Sándor: Történt támogatás nyújtása, melyekről minden esetben határozatot hozott a közgyűlés. 

Részletesen ismertette, hogy az önkormányzat kiknek, mire és milyen összegű támogatást nyújtott, 

továbbá, hogy azokat milyen célra használták fel a támogatottak. Ezeket a beszámoló írásos előterjesztése 

is részletezi. Előadta, hogy ezeken a rendezvényeken meghívottként a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

képviseletében ő is jelen szokott lenni. Ennek kapcsán külön kiemelte az Együtt, Szebb Jövőért Egyesület 

által szervezett Díjátadó Ünnepséget, amely idén már sokadik alkalommal került megrendezésre, és 

amely színvonalas esemény támogatására külön is nagyon büszke.  

 

A támogatottak közül mindenki elszámolt, az elszámolásokról is születik közgyűlési határozat. 

Véleménye szerint azzal, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárult ezeknek a 

rendezvényeknek a lebonyolításához, csak nyert. 

 

Csik Zsolt: Javasolja a gépkocsi használat elszámolását a képviselők bejárása kapcsán. A működésre 

kapott összegből arra is fordítani kellene pénzt, hogy a képviselők el tudják intézni azokat a feladatokat, 

amiért megválasztották őket. Az elszámolás igazolás alapján történhetne, a települési önkormányzat 

igazolná le, hogy a képviselő munkavégzés céljából megjelent az adott helyen. 
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Danyi Sándor: Válaszában elmondta, hogy az eddigiek során a képviselők csak akkor számolhattak el 

útiköltséget, ha egy konkrét adott feladattal meg voltak bízva és azt teljesítették. Nem támogatja az 

elhangzott javaslatot. Ha ennek ellenére megszavaznák, akkor forrást kell találni. 

 

Barkóczi Géza: Egyetért Danyi Sándorral. Előadta, hogy szerinte erre az egész költségvetési támogatás 

elmenne. Csik Zsolttal is egyetért, jó lenne, ha ezt a kezdeményezés  anyagilag támogatható lenne. 

 

Suha József: Egyetértett Danyi Sándor elnök úrral, csak akkor adjanak pénzt útiköltség térítésre, ha van 

egy konkrét ellátandó feladat. 

 

Rézműves Róbert: A megyei önkormányzatok költségvetési bevétele sem sokkal több, mint a települési 

önkormányzatoké. A helyi önkormányzatoknál is el tudják számoltatni a gépjárműhasználat költségeit.  

 

Danyi Sándor: Kérdezte a testület tagjait, hogy van-e további kérdésük, észrevételük, javaslatuk a 

napirenddel kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 18-i ülésén az 

előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadta a Közgyűlés által nyújtott, a beszámolóban „Egyéb működési célú támogatások 

önkormányzatok és egyéb civil szervezetek részére” sorok alatt részletezett támogatásokról szóló szakmai 

beszámolók és a költségek tételes elszámolásáról szóló számlák elfogadásával és jóváhagyásával. 

Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

    Határidő: Azonnal  

 

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

módosítására 

 

Baranyi Péter: Érdeklődött a Mikulás Ünnepségre elkülönített 500.000.- Ft-ot illetően. 

 

Danyi Sándor: A következő napirendi pont a Mikulás Ünnepség megvitatása. Javasolta, hogy akkor tegye 

fel Baranyi Péter az ünnepséggel kapcsolatos kérdéseit és akkor vitassák azt meg.  

 

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

kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat  

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 központi 

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:  
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Megnevezés 
Eredeti 

Előirányzat 

Módosított 

előirányzat  
Módosítás III. 

Módosított 

előirányzat III. 

Bevételek    Adatok Ft-ban 

Működési célú 

tám.áh.belülről  
2 080 000 2 900 820  0 2 900 820 

Működési célú 

tám.áh.belülről -

közfoglalkoztatás 

193 380 4 503 538  

 

51 879 4 555 417 

Költségvetési 

maradvány 
1 610 246  1 610 246  

            0  
1 610 246 

BEVÉTELI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

3 883 626 9 014 604  

 

51 879 9 066 483 

Kiadások     

Személyi juttatások  176 610 5 628 308  145 090 5 773 398 

Munkaadókat terhelő 

járulék 
16 770 572 292 

  

22 708 
595 000 

Támogatások áh.b 0 200 000  750 000 950 000 

Elvonások, egyéb b. 0 70 272 0 70 272  

Dologi kiadások 2 080 000 2 543 732 -969 677 1 574 055 

Pénzmaradvány tartalék 1 610 246 0   0 

KIADÁSI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

3 883 626 9 014 604 

 

51 879 9 066 483 

 

Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke  

     Határidő: Értelem szerint 

 

 

6. Javaslat Mikulás Ünnepség megtartására 

 

Danyi Sándor: Eddig minden évben megrendezésre került a Mikulás Ünnepség, így idén is, egy korábbi 

határozattal döntöttek annak megtartásáról akként, hogy a rendezvény lebonyolításával Barkóczi Géza 

képviselő lett megbízva. Tavaly a rendezvényen 300 gyermek vett részt.    

 

Barkóczi Géza: A Mikulás Ünnepség megrendezése már hagyomány. Az eddigi tapasztalatok alapján 

250-300 gyermek jön el rendszeresen. Az idén 500.000.- Ft-ot különítettek el az ünnepség 

megszervezéséhez. A pénzből 350 db olyan ajándékcsomagot szeretnének összeállítani, mellyel nem 

vallanak szégyent. A szervezés kapcsán elmondta, hogy a települési roma nemzetiségi önkormányzatokat 

nem tudták még elérni, ezért a települési önkormányzatokat keresik meg, hogy adják át a meghívókat a 

kisebbségi önkormányzatoknak. Egerből a Móra Ferenc Általános Iskolából és az Arany János Általános 

Iskolából jönnek majd gyermekek, akik műsorral is készülnek. Ezen kívül a rendőrség képviselője és a 

Megyei Közgyűlés Elnöke is részt vesz az eseményen. 

 

Horváth Tibor: 2019. november 29. napja a határidő, addigra kérték a visszajelzéseket, hogy kik azok, 

akik részt vesznek az rendezvényen. 

 

Barkóczi Géza: Kérte, hogy a meghívót facebook-on is osszák meg. Elmondta továbbá, hogy egy óra 

hosszás színvonalas műsor szokott lenni, ahol Mikulás adja át a csomagokat. A korábbi résztvételi adatok 

alapján elég szokott lenni  350 db csomag. 

 

Suha József: Kérdésként tette fel, hogy ha autóval jönnek majd a gyerekek, akkor lesz-e elég parkolóhely 

a számukra? 
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Danyi Sándor: Ígéretet tett arra, hogy aznapra a kellő számú parkolóhely biztosítását megbeszéli a Heves 

Megyei Közgyűlés Elnökével.  

 

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

kapcsolatosan? További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 500.000.-Ft-ot 

különít el a nehéz sorsú roma gyerekek részére 2019. december 05. napján 13:00 órától az Eger, Kossuth 

Lajos u. 9. szám alatt megtartandó „Mikulás Ünnepség” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. 

A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2019. (II.12.) 

számú közgyűlési határozattal elfogadott 2019. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű 

kiadások soron biztosított összeg, figyelemmel a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének módosításáról szóló 36/2019. (XI.18.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra. Az 

500.000.- Ft összegű támogatás előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes részére. A 

Közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza 

fel, azzal, hogy a megvalósulás után Barkóczi Géza felelős a pénzügyi elszámolással, mely keretében a 

rendezvény megvalósulását követően a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles 

készíteni.  

Felelős:  Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnökhelyettese 

     Határidő: értelem szerint  

 

7. Javaslat a Belügyminisztérium által kiírt, Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 

2020. évi költségvetési támogatás (ROMA-NEMZ-KUL-20) megpályázására  

 

Danyi Sándor: Ismertette a pályázati kiírást. A támogatást roma kulturális, hagyományőrző programokra, 

rendezvényekre lehet igénybe venni. Az előterjesztés rengeteg ilyen programot sorol fel. A támogatás 

összege 200.000.- Ft-tól 1.200.000.- Ft-ig terjedhet, míg a beadás díja 3.000.- Ft. Beadási határidő 

december 1. napja. Álláspontja az, hogy megérné megpályázni. 

 

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

 

Csik Zsolt: Tájékoztatott arról, hogy van egy olyan 2019. december 15. napi határidejű pályázati kiírás, 

amivel laptopra lehet pályázni. A pályázat benyújtása 6.000.- Ft-ba kerül. 

 

Dr. Kuruczné Dr. Farkas Zita: Felhívta a figyelmet rá, hogy a kiírásra akkor tudnak pályázni, ha a 

pályázati kiírás szövege a támogatottként megjelölt személyi körben megemlíti az önkormányzatokat is.  

 

 Dr. Kovács Csaba: Úgy látja, hogy ez nem állami, hanem egy alapítvány által kiírt pályázat. A 

kinyomtatott szöveg szerint nem lehet eldönteni, hogy kik jogosultak benyújtani. A pályázat kapcsán 

javasolta a határozatba történő foglalását annak, hogy amennyiben a pályázati kritériumoknak 

megfelelnek, az elnök a támogatási kérelmet benyújthatja. 

 

Danyi Sándor: Jó ötletnek tartja a felvetést. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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38/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a 2019. november 18. napján 

megtartott ülésén arról döntött, hogy a támogatásként igénybe vehető maximális, 1.200.000.- Ft 

összegben támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztérium által 2019. október 02. napján 

közétett, ROMA-NEMZ-KUL-20 pályázati kód alatti nyílt pályázati kiírásra, a támogatás céljával 

egyezően, a kiírás 6. pontjában megjelölt, a roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és 

szellemi kulturális kincseinek megőrzését célzó program(ok) lebonyolítására és szervezésére. A 

pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 01. napja. A támogatási kérelem benyújtása 

kapcsán az egyszeri, 3.000.- Ft összegű díj - legkésőbb pályázati kérelem benyújtásakor történő - 

megfizetéséhez a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul. A 

támogatási kérelem előkészítésével, benyújtásával, a pályázati díj befizetésével, a projekt 

megvalósításával, a támogatás összegének elszámolásával, továbbá minden, a támogatás kapcsán 

felmerülő teendővel a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése külön-külön, 

önállóan és teljes körűen Danyi Sándor elnököt és Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza fel. 

 

   Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnökhelyettese 

     Határidő: értelem szerint  

 

2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, arról döntött, hogy felhatalmazza 

Danyi Sándor elnököt, hogy tanulmányozza át a laptop igénylésére a Nemzetünk Fejlődéséért 

Európai Alapítvány által meghirdetett „Eszköztámogatás” elnevezésű kiírást és amennyiben a 

pályázati kritériumoknak a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megfelel, intézkedjen a 

„pályázati adatlap” benyújtásáról. 

 

Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

     Határidő: értelem szerint  

 

  

8. Javaslat a Heves megyei települési önkormányzatokkal és gazdasági szervezetekkel való 

együttműködési keretmegállapodás megkötésére 

 

Danyi Sándor: Bár a javaslatot ő jegyzi, annyi megjegyzést tett, hogy kivetetné a javaslatból azt, hogy a 

megállapodás megkötéséhez a közgyűlés, illetve a képviselő-testületek előzetes hozzájárulása kell, mivel 

véleménye szerint a polgármestereknek  a megállapodás aláírására önálló döntési jogköre van. 

 

Barkóczi Géza: A napirend kapcsán elmondta, hogy jó ötletnek tartja a megállapodást. 

 

Dr. Kovács Csaba: Az önkormányzati hivatalok saját szervezeti és működési szabályzataikban 

rendelkezhetnek arról, hogy mit utalnak a polgármester és mit a képviselő-testület hatáskörébe. Általában 

a testület tárgyal és dönt a lényeges kérdésekben. A napirendi pont alatt tárgyalt megállapodás keret 

jellegű, aszerint több helyi önkormányzattal is együtt kívánnak működni. Azonban azt, hogy melyik 

települési önkormányzat SZMSZ-e rendelkezik arról, hogy a polgármesternek önálló döntési joga van a 

megállapodásra, illetve az alapján döntések meghozatalára, azt előre nem tudhatják. Fentiek okán 

javasolta annak megtartását, hogy a közgyűlés, illetve az adott képviselő-testület előzetes hozzájárulása 

kelljen a megállapodás megkötéséhez.  

 

Suha József: Jónak tartja a közgyűlés előzetes hozzájárulását, javasolta, hogy maradjon benne. 
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Danyi Sándor: Kérdezte a testület tagjait, hogy van-e további kérdésük, észrevételük, javaslatuk a 

napirenddel kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kifejezve együttműködési szándékát 

a Heves megyei települések helyi önkormányzataival, hozzájárul ahhoz, hogy azon települési 

önkormányzatokkal, melyek a településükön működő települési roma nemzetiségi 

önkormányzatokkal kötött megállapodás mellett, azon túlmenően, a Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal is együttműködni kívánnak - a települési önkormányzat képviselő-

testületének hozzájárulását tartalmazó döntését követően -, keret jellegű együttműködési 

megállapodás megkötésére kerüljön sor. Az együttműködési megállapodás megkötésére a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében eljárva Danyi Sándor elnök jogosult. 

2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése egyúttal felhatalmazza elnökét, hogy 

külön kötendő együttműködési megállapodás előkészítése céljából felvehesse a kapcsolatot olyan 

gazdasági társaságokkal, amelyek a Heves megyei települési önkormányzatokhoz hasonlóan 

együttműködési szándékukat fejezik ki a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való 

együttműködésre.  

 

Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

     Határidő: értelem szerint  

 

 

9. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó 

munkatervének elfogadására 

 

Danyi Sándor: Kérte, határozzák meg, hogy hány ülés legyen 2020-ban. 

 

Dr. Kovács Csaba: A korábban tárgyaltakhoz hasonlóan ismét javasolta a 2020. évi munkaterv következő 

ülésen történő módosítását, amennyiben plusz üléseket szeretnének felvenni. A plusz ülések időpontjára 

és témájára addig is előzetesen javaslatokat tehetnek a képviselők. A kötelező 4 ülés megtartása a 

munkaterv tervezetben jelenleg biztosított. 

 

Dr. Radeczky Zsuzsanna: A korábban jelzettek szerint az idei évi közmeghallgatásra december hónapban 

kerülne sor. A közmeghallgatást egy az idei üléstervben nem szereplő, rendkívüli üléssel is kibővíthetik, 

melyen lehetőség nyílik megtárgyalni a jövő évi munkaterv módosítását is. 

 

Danyi Sándor: A közmeghallgatás időpontjának 2019. december 2. nap 10:00 órát javasolta. Javasolta 

továbbá a 2020. évi munkaterv elfogadását, melyet ha kell, a következő ülésen módosítanak. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

  

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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40/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2020. 

évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadta. 

 

    Felelős:  Danyi Sándor 

      Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke   

    Határidő: Értelem szerint 

 

Melléklet a 40/2019. (XI. 18.) Közgyűlési határozathoz 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkaterve 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. február 6. 

NAPIREND 

1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

elfogadására 

1. Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

2. HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 

 

2. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. április 2. 

NAPIREND 

1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 

 

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. szeptember 10. 

NAPIREND 

3. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I. féléves 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 

 

4. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 
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5. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre vonatkozó 

költségvetési koncepciójának elfogadására 

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 

 

6. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója  

Előadó: Pelyhe Gábor 

                                                 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. november 26. 

NAPIREND 

1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 

 

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 

 

3. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

         HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 

 

4. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre vonatkozó 

munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök 

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat) 

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja. 

 

Közmeghallgatás 

 

 

10. Javaslat „Díj”, „Elismerő Oklevél”, illetve „Emléktárgy” elismerések alapítására 

 

Barkóczi Géza: Előterjesztőként ismertette a napirendet. Elmondta, hogy csak akkor tüntetnének ki 

valakit, ha megvan rá az anyagi forrás.  

 

Danyi Sándor: Javasolta, hogy mind a három elismerést évente egyszer adományozzák, továbbá az 

elismerő oklevél és emléktárgy is 3-3 főnek legyen adható.  Kérdéses még, hogy viszont, hogy a díj mikor 

és pontosan kiknek lenne adományozható. Ki tehetne az elismerésben részesülő személyre javaslatot?  

 

Suha Jenő: Ilyen díjakat már alapított a megyei önkormányzat. 

 

Dr. Kovács Csaba: Amennyiben a díjak kapcsán még nincs konkrét elképzelés, vagy javaslat, úgy a 

napirendet átvihetik a következő ülésre és ott is tárgyalhatják. A Heves Megyei Önkormányzat által 

adományozott díjakról például zárt ülésen, minősített többséggel dönt a testület. 

 

Danyi Sándor: Javasolta, hogy az elismerések szabályozásáról egyedi határozattal döntsenek. 
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Dr. Kovács Csaba: Dönteni kell arról is, hogy kik tehetnek javaslatot az elismerésben részesülő 

személyekre. Olyan opció is elfogadható, hogy bárki tehet javaslatot. 

 

Rézműves Róbert: Felkereshetnék a képzőművész ismerőseiket és akár képzőművészeti alkotásokat, 

festményeket is lehetne elismerésként adományozni. 

 

Csik Zsolt: Javasolta, hogy a napirendi pontot a következő ülésen tárgyalják részleteiben. 

 

Danyi Sándor: Kérdezte a testület tagjait, hogy van-e további kérdésük, észrevételük, javaslatuk a 

napirenddel kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

41/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 18. napján trtott ülésén 

arról döntött, hogy a roma közösséget és a roma nemzetiségi kultúrát és értékeket valamilyen módon 

támogató, a roma kulturális értékek, hagyományok megismertetésében részt vevő emberek érdemeinek 

méltatására szolgáló díj, oklevél, illetve emléktárgy elismerések alapításáról szóló javaslatot a napirendről 

leveszi. Annak tárgyában a javaslat érdemét nem érintve, az adományozás részleteinek pontosabb 

kidolgozását követően, későbbi ülésén hoz határozatot. 

  

Felelős:  Danyi Sándor 

      Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

 Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

    Határidő: Értelem szerint 

 

11. Beszámoló és tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről   

 

Danyi Sándor: A Nek. törvény 103. §-a értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő a 

megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a törvény 

melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni 

köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének a törvény 

melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát.   

 

A Nek. törvény értelmében a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt 

bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő vagyonnyilatkozata - az 

ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. A képviselő hozzátartozójának 

nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

 

Tájékoztatta a  Közgyűlést, hogy az önkormányzati képviselők a saját, illetve a velük közös háztartásban 

élő hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait a megválasztástól számított 30 napon belül, azaz 2019. november 

12. napjáig benyújtották. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

Kérte a beszámoló és egyben tájékoztató tudomásul vételét. 

 

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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42/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati képviselők, valamint 

hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámolóját és 

tájékoztatóját tudomásul vette. 

 

Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

    Határidő: Azonnal 

 

Dr. Radeczky Zsuzsanna: Az alakuló ülésen kiadott tájékoztatóban foglaltak szerint, a Nek. törvény  107. 

§ (3) bekezdése alapján, a nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc 

napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 

köztartozásmentes adózói adatbázisba. Eddig 2 fő képviselő adta le a regisztrációról szóló igazolást. 

Tájékoztatta a Képviselőket, hogy akik még nem adták le a KOMA adatbázisba történt regisztrációról 

szóló igazolásukat, azok legkésőbb 2019. december 31. napjáig tehetik ezt meg. 

 

12. Tájékoztató technikai, ügyviteli jellegű kérdéseket illetően 

 

Barkóczi Géza: Kezdeményezte a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. 

irodájának ajtaján lévő, jelenlegi: Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat szövegezésű tábla 

lecserélését, Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat szövegű táblára. Javasolta, hogy az ajtón 

kerüljön elhelyezésre egy kiegészítő tábla is, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselőinek, bizottsági tagjainak és az iroda dolgozóinak nevével. 

 

Danyi Sándor: Elegendő lenne csak az önkormányzat és a képviselők nevét kitenni.  

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Közgyűlés 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megbízza Barkóczi Gézát a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodájának ajtaján lévő, Heves 

Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat szövegezésű tábla Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat szövegű táblára történő lecserélésével, valamint a képviselők névtáblájával kapcsolatos 

ügyintézési teendők ellátásával. 

 

Felelős:  Barkóczi Géza 

      Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

 Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese 

    Határidő: Értelem szerint 

 

 

Barkóczi Géza: Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy javaslatot tett az Eger, Dobó tér 6/A. szám alatt található 

irodai kulcs leadására a Dobó tér 6/A. szám alatt lévő portán is a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés 

érdekében. 

 

Kunné Kovács Renáta: A Dobó tér 6/A. szám alatti helyiségben lévő portás nem az önkormányzat 

dolgozója, így nem jogosult a kulcsot kezelni. 
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Dr. Kovács Csaba: Ezt a kérdést is vitassák meg a következő ülésen. 

 

Danyi Sándor: Jónak tartja a felvetést, mivel úgyis akkor adják majd le a listát arról, hogy kik vehetik fel 

a kulcsokat. 

 

Barkóczi Géza: A Szervezeti és Működési Szabályzat I. fejezetének 7. pontja szerint a területi roma 

nemzetiségi önkormányzat hivatalos jelképe: Heves megye címere, valamint a tradicionális cigánykerék. 

Heves megye címerének használatáról önkormányzati rendelet szól, amelynek betartatása mellett 

tájékoztatta a  Közgyűlést, hogy elkészült a területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos jelképével, 

azaz Heves megye címerével, valamint a tradicionális cigánykerékkel egy színes levélpapírminta.  

 

Dr. Kovács Csaba: Az SZMSZ szerint a területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos jelképe Heves 

megye címere, valamint a tradicionális cigánykerék. A levélpapír mintán, egy zászlón szereplő kerék van. 

Javasolta, hogy cseréljék le tradicionális cigánykerékre és a következő ülésen szavazzanak róla. 

 

Danyi Sándor: Javasolta a levélpapír minta következő ülésen történő napirendre vételét.  

 

Szóbeli előterjesztést tett, mely keretében kezdeményezte, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat ismét vegyen részt a közmunkaprogramban, mint foglalkoztató. A közmunkaprogrammal 

kapcsolatos teendők lebonyolításával és az elszámolással Suha Jenőt javasolta megbízni, azzal, hogy a 

Közgyűlés döntsön arról, hogy kiket vesznek fel majd közfoglalkoztatás keretében. 

 

Csik Zsolt: Ne egymagában Suha Jenő legyen az ügyintéző. Két ember kellene, hogy eljárjon az ügyben, 

akik beszámolnak tevékenységükről a következő ülésen. Suha Jenő mellé Baranyi Pétert javasolta 

ügyintézőnek.  

 

Barkóczi Géza: Ezt egy személynek kell intéznie, régen a közfoglalkoztatással járó teendők intézését két 

ember végezte, de ez nem volt jó, mert ez nézeteltéréshez, egymásra mutogatáshoz vezetett. 

 

Csik Zsolt: Ő ezt máshogy látja, egy célért dolgoznak, ezért nem hiszi, hogy összevesznének. Ez egy új 

testület, nem a régiből kellene kiindulni. 

 

Suha József: Egyetértett Csik Zsolttal. 

 

Rézműves Róbert: Azért jó a két fő, mert ha az egyik személy akadályoztatva van, akkor mehet a másik 

ügyet intézni. 

 

Danyi Sándor: Egy embert javasolt: Suha Jenőt. Ő nyugdíjas, ezért ráér és megvan a kellő tapasztalata.  

 

Barkóczi Géza: Egyetért Danyi Sándorral. Suha Jenő legyen az, aki az ügyet intézi, azonban majd az 

elszámolással is ő tartozik felelősséggel és majd a közgyűlés dönt a programban foglalkoztatottként részt 

vevő személyekről.  

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

kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

A Közgyűlés 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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44/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. november 18. napján tartott 

ülésén arról döntött, felhatalmazza Suha Jenő képviselőt - 15 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatásra irányuló 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 Suha Jenő 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:  Suha Jenő  

Heves Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének tagja 

Határidő:  értelem szerint 

 
Danyi Sándor: Újabb szóbeli előterjesztéssel élt. Gyöngyös, Heves, Pétervására településeken alirodákat 

szeretne létrehozni, mivel ezekben a városokban nincs külön irodája a roma nemzetiségi 

önkormányzatnak. 

 

Dr. Kovács Csaba: A nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. §-ában foglalt rendelkezések szerint a 

települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye 

szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi 

önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, 

továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok 

ellátásáról. Ennek kapcsán a települési önkormányzat feladata többek között: 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de legalább 

harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 

felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése.  

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok 

ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. 

Nem a területi önkormányzat feladatkörébe tartozik, hogy az adott településeken lévő nemzetiségi 

önkormányzat működéséhez szükséges feltételeket biztosítsa. A személyi és tárgyi feltételek biztosítása a 

jogszabály alapján a település szerint illetékes helyi önkormányzat feladata.  

 

Danyi Sándor: Tudomásul veszi Dr. Kovács Csaba tájékoztatását a településeken létrehozni kívánt irodák 

kapcsán. 

 

Előrebocsátotta a Közgyűlés összehívásának szükségességét még ebben az évben, rendkívüli ülés 

megtartásával, melynek időpontja az előzetesen egyeztetettek szerint: 2019. december 02. napja, 10:00 

óra lenne. A rendkívüli ülésre meghívó küldésével is meghívja az érintetteket. 

 

További hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

  

 

 

Danyi Sándor 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

 

 

 

 

 
 

Barkóczi Géza 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

             
 

 

 


