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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  2019. szeptember 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, a Heves Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagjai, Dr. Kovács Csaba, Dr. 

Kuruczné dr. Farkas Zita, Dr. Radeczky Zsuzsanna, 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. 

 

Elmondta, hogy az ülés napirendje a 2019. szeptember 11. napjára összehívott – határozatképesség 

hiányában elmaradt - ülés meghívójában szereplő napirendekkel azonos. 

 

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: 

 

20/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 12. napján megtartott 

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

alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el: 

 

Napirendek: 

1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I. féléves 

gazdálkodásáról 

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

módosítására 

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

költségvetési koncepciójának elfogadására 

4. Javaslat támogatások nyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

      Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnök 

      Határidő: azonnal 
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1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I. féléves 

gazdálkodásáról 

Danyi Sándor: 

Ismertette a napirendet. Megköszönte a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársainak a munkát. 

 

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: 

 

21/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. szeptember 12-i rendkívüli ülésén az 

előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. félévi költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

  

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 a napirendet. Megköszönte a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársainak a munkát. 

 

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: 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

22/2019.(IX.12.) 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 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:  

Megnevezés 
Eredeti 

Előirányzat 

Módosított 

előirányzat I. 
Módosítás II. 

Módosított 

előirányzat II. 

Bevételek    Adatok Ft-ban 

Működési célú 

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

Működési célú 

tám.áh.belülről -

közfoglalkoztatás 

193 380 4 696 918 

 

-193 380 4 503 538 

Költségvetési 

maradvány 
1 610 246  1 610 246 

 

0 
1 610 246 

BEVÉTELI 3 883 626 8 387 164   9 014 604 
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ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

627 440 

Kiadások     

Személyi juttatások  176 610 5 628 308 0 5 628 308 

Munkaadókat terhelő 

járulék 
16 770 572 292 

0 
572 292 

Támogatások áh.b 0 0 200 000 200 000  

Elvonások, egyéb b. 0 0 70 272 70 272 

Dologi kiadások 2 080 000 2 186 564 357  168 2 543 732 

Pénzmaradvány tartalék 
1 610 246 0 

 

0 
0 

KIADÁSI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

3 883 626 8 387 164 

 

627 440 9 014 604 

 

 

Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnök 

Határidő: Értelem szerint 

 

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

költségvetési koncepciójának elfogadására 

 

Danyi Sándor: 

Ismertette a napirendet. Megköszönte a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársainak a munkát. 

 

Danyi Sándor az előterjesztést ismertetve előadta, hogy jelenleg a feladatarányos támogatás a működéssel 

közvetlenül összefüggő feltételek biztosítására, a kisebbségi közfeladatok ellátásához közvetlenül 

kapcsolódó költségek fedezetéül szolgáló általános működési támogatásból, és a kisebbségi közügyeknek 

a területi nemzetiségi önkormányzat által történő ellátását biztosító feladatalapú támogatásból tevődik 

össze.  

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklete 

tartalmazza a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatását, és annak mértékét. 

A 2020. évre megállapított fajlagos összeg: 520 000 Ft/év. 

 

Egész éves támogatásra a 2020. január 1-jén a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. 

A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a településen a legutolsó 

népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott 

nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt. 

A területi nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 400%-ára jogosult, ha a megyében (fővárosban) az 

adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) 

nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a húszat. 

A fentiek alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben 2 080 000 Ft működési 

támogatásra jogosult, mely megegyezik a 2019 év támogatási összegével. 

 

A feladatalapú támogatás számítási módszerét szintén a 9. melléklet tartalmazza, mely az előző évekhez 

hasonlóan várható, pontos összeget egyelőre nem áll módunkban meghatározni. 

Az elnök előadta továbbá, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. november 28-

án együttműködési megállapodást írt alá a Heves Megyei Önkormányzattal a működésüket segítendő 

személyi, tárgyi feltételekről, valamint a gazdálkodásra és a testületi ülések lebonyolítására vonatkozóan. 

A megállapodás keretein belül a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Heves 

Megyei Önkormányzat ingyenes iroda használatot biztosít a Dobó tér 6/A sz. alatt található ingatlanban, 

valamint az irodát a szükséges munkaeszközökkel (számítógép, nyomtató, telefonvonal) felszerelte. A 
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gazdálkodás, valamint a képviselő-testületi ülések lebonyolítása a Pénzügyi Osztály, valamint a Jogi és 

Szervezési Osztály bevonásával történik. 

 

A szűkös működési támogatás terhére nincs lehetősége a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy 

folyamatosan alkalmazzon legalább 1 fő munkavállalót. 

 

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

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

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: 

 

23/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2020. 

évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.  

 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnök 

Határidő: 2020.03.31. 

 

4. Javaslat támogatások nyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

Danyi Sándor: 

Ismertette a napirend kapcsán korábban előterjesztett javaslatot, melynek anyaga némileg megváltozott, a 

módosított tartalmú előterjesztés az ülést megelőzően a tagok részére kiosztásra került. A módosított 

előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiakban részletezett négy módosítást adta elő: 

1. Az Egerbakta Roma Nemzetiségi Önkormányzat által előterjesztett, 2019. szeptember 28-án, 

Egerbaktán megrendezendő „Családi összetartás” elnevezésű rendezvény lebonyolításával 

kapcsolatban tett támogatási javaslat oly módon kerül módosításra, hogy a rendezvény a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetlen támogatásával és szervezésében kerülne 

megrendezésre, vagyis a települési roma nemzetiségi önkormányzat részére  támogatást nem 

elkülönített pénzeszköz támogatás formájában nem nyújtanának. A támogatás összegének fele 

előlegként Barkóczi Géza közgyűlési tag által lenne felvehető, másik fele pedig a benyújtott 

számlák alapján utólagosan lenne kifizethető. 

2.  Az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület előzetesen jelezte számára, hogy 

a 2019. szeptember 27. napján megrendezendő díjátadó ünnepség várható költségeit áttekintve, a 

kérelemben megjelölt 100.000.- Ft támogatás helyett 200.000.- Ft összegű támogatást 

szeretnének igényelni a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattól. A támogatás 

igénybevétele kapcsán az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület előadta, 

hogy megalakulása óta rendkívüli fontossággal kezeli, hogy azon személyek, csoportok a 

nyilvánosság előtt megismerést és elismerést, érdemet kaphassanak, akik munkájuk során 

tevékenységükkel a hátrányos helyzetű emberek, a roma és nem roma közösségek 

mindennapjaiban segítő kezet nyújtanak. Kitértek arra is, hogy a rendkívüli társadalmi 

elszakadás-leszakadás enyhítése mindenki számára kiemelt jelentőséggel kell, hogy bírjon. Az 

elismerést díjátadó ünnepség keretei közt adják át, mely ünnepség színvonala is nagyon 

meghatározó. Ahhoz, hogy méltó lehessen az ünnepség a rangjához támogatókra van szükségük. 

A támogatók a rendezvény során kiemelt figyelmet kapnak az írott sajtóban és médiában. A 

támogató Megyei Nemzetiségi Önkormányzat részére ígéretük szerint továbbítani fogják a 

díjátadó forgatókönyvét, a díjazottak névsorát és a protokoll vendéglistát. Reményeik szerint a 

támogatók jelenlétükkel is megtisztelik majd a rendezvényt. 
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3. Az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület a fentiekben ismertetett módom 

módosított kérelmén túl kérte továbbá, hogy a Halmajugrán a Tanoda területén 2019. szeptember 

13-án megrendezendő Családi nap rendezvényhez is nyújtson támogatást a Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 300.000,-Ft összegben. A rendezvényen gyermeknapot, főzőversenyt 

és kulturális rendezvényt kívánnak megvalósítani. Az Egyesület az összesen 500.000.- Ft 

ráfordítást igénylő rendezvény megtartásához 200.000.- Ft önerővel rendelkezik. 

4. A RÉSZ Rászorulók Országos Érdekvédelmi Szövetsége Domoszló által igényelt 100.000.- Ft 

támogatás a Domoszlón 2019. szeptember 14. napján tartandó kulturális falunap program 

lebonyolítására visszavonásra került, a RÉSZ Egyesület számára támogatás nem kerülne 

folyósításra. 

 

 

Danyi Sándor ezután kérdezte a testület tagjait, hogy van-e további kérdésük, észrevételük, javaslatuk? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

Javasolta, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatások iránti megkereső 

szervezetek kapcsán az egyes támogatások elfogadásával kapcsolatban a Közgyűlés támogatott 

szervezetenként külön hozzon határozatot. 

 

Elsőként kérte szavazzanak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád támogatása kapcsán. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

24/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról 

döntött, hogy 250.000,- Ft-ot különít el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád által Parádon 

megrendezendő kulturális falunap lebonyolításával kapcsolatban felmerülő helyiségbérlet, 

rendezvényszervezés és fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként 

utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az 

annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a 

támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a 

rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.   

 

 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 

 Közgyűlés előtti beszámolásra  

- soron következő rendes ülés időpontjáig. 

 

 

Ezt követően kérte szavazzanak az egerbaktai „Családi összetartozás” rendezvény  támogatása kapcsán. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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25/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról 

döntött, hogy 400.000,- Ft-ot különít el, mellyel közvetlenül támogatja a 2019. szeptember 28-án, 

Egerbaktán megrendezendő „Családi összetartás” elnevezésű rendezvény lebonyolítását. A támogatás 

fele, azaz 200.000,-Ft előlegként fizethető ki Barkóczi Géza közgyűlési tag részére, a támogatás 

fennmaradó része, azaz a 200.000,-Ft kifizetésére utólag, a támogatás célját és teljes összegének 

szabályos felhasználását alátámasztó számlák és írásos beszámoló legkésőbb 2019. október 10. napjáig 

történő benyújtását követően fizethető ki. 

 

 Felelős:  Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat elnöke 

    Barkóczi Géza  

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat tagja 

 Határidő: - a támogatás átutalására az írásbeli 

beszámoló és a támogatás cél szerinti 

alapját igazoló számlamásolat 

benyújtását követő 8 banki napon belül 

 Közgyűlés előtti beszámolásra  

- soron következő rendes ülés időpontjáig. 

 

Ezt követően kérte szavazzanak az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által 2019. 

szeptember 27. napjára szervezett Díjátadó ünnepség támogatása kapcsán. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

26/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról 

döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület 

által megrendezendő, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma közösségek 

mindennapjait segítő személyek elismerését célzó 2019. szeptember 27. napján megrendezendő Díjátadó 

Ünnepség lebonyolításával kapcsolatban, annak támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, 

Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján 

előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás 

feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos 

beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a 

Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles 

megküldeni. 

 

 Felelős:  Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat elnöke 

 Határidő: - a támogatás átutalására az írásbeli 

beszámoló és a támogatás cél szerinti 

alapját igazoló számlamásolat 

benyújtását követő 8 banki napon belül 

 Közgyűlés előtti beszámolásra  

- soron következő rendes ülés időpontjáig. 
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Ezt követően kérte szavazzanak az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által 

Halmajugrán megrendezendő Családi nap támogatása kapcsán. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

27/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról 

döntött, hogy 300.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület 

által 2019. szeptember 13-án Halmajugra Tanoda területén megrendezendő Családi nap lebonyolításához, 

a rendezvényen a gyermekeknek szervezendő programok („gyermeknap”), a főzőverseny, illetve az egyéb 

kulturális programok támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-

Magyar Közhasznú Egyesület mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, 

hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak 

vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a 

támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a 

rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.  

 

 

 Felelős:  Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat elnöke 

 Határidő: - a támogatás átutalására az írásbeli 

beszámoló és a támogatás cél szerinti 

alapját igazoló számlamásolat 

benyújtását követő 8 banki napon belül 

 Közgyűlés előtti beszámolásra  

- soron következő rendes ülés időpontjáig. 

Danyi Sándor: 

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 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


