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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  2020. február 06., a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének ülésén elhangzottakról 

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Telekessy terme 

   Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

 

Jelen voltak: Barkóczi Géza, Danyi Sándor, Suha Jenő, Suha József a Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagjai,  

 Horváth Tibor, Zámbó Csabáné és Rézműves Róbert elnöki tanácsadók, 

meghívottak 

 Bocsi Mónika, dr. Radeczky Zsuzsanna a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

részéről. 

 

Danyi Sándor: 

Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 

 

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

Elmondta, hogy Csik Zsolt képviselőtársuk előzetesen jelezte távolmaradását, egészségügyi okok miatt.  

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

elvállalta. 

 

A Közgyűlés tagjait megkérdezte, 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: 

 

1/2020. (II.06.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 06. napján megtartott 

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

napirendi pontok megtárgyalását fogadta el: 

 

Napirendek: 

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

2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségének teljesítéséről  

3./ Tájékoztatás, bejelentés 

  Felelős: Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat Elnök 

  Határidő: azonnal 
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1. Napirend: Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

elfogadására 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette az előterjesztést. Megköszönte annak összeállítását a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

munkatársainak. Elmondta, hogy az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és Egészségügyi Bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta, a Pénzügyi Bizottság határozatképtelenség okán nem tudott 

ülést tartani, így a napirendet előzetesen nem tárgyalták.  

 

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 

2/2020. (II.06.) határozata 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 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 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza. 

 

1. A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

bevételi főösszegét 2 184 142 Ft-ban  

kiadási főösszegét 2 184 142 Ft-ban 

            állapítja meg. 

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

2020. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás és a pénzmaradvány 

összegével egyezik meg. 

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

határozza meg: 

 

Működési célú kiadás 

   Járulék       104 142 Ft 

 Dologi jellegű kiadás  2 080 000 Ft 

Pénzmaradvány tartalék 2 184 142 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 2020. 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 2020. 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 2020. költségvetési évet követő három évre 

vonatkozóan sincs. 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

Határidő: 2020. december 31. 
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2. Napirend: Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat 

tételi kötelezettségének teljesítéséről 

 

Danyi Sándor: 

Elmondta, hogy minden képviselő törvényi kötelezettsége, hogy vagyonnyilatkozatát leadja, mely minden 

közgyűlési tag részéről megtörtént.  

 

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

 

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

 

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

 

3/2020. (II.06.) közgyűlési határozat 

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

hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul 

vette. 

 

     Felelős:  Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnöke 

     Határidő:  Értelem szerint 

 

3. Napirend: Tájékoztatás, bejelentés 

 

Danyi Sándor: 

Kérte Suha Jenő képviselőtársát, hogy számoljon be a közfoglalkoztatás keretében történő 

foglalkoztatással kapcsolatosan a munkaügyi központtal történt egyeztetésen elhangzottakról. 

 

Suha Jenő 

Tájékoztatta a jelenlévőket a közfoglalkoztatási program kapcsán a munkaügyi központ munkatársaival 

történt előzetes egyeztetésen elhangzottakról. Ennek során elmondta, hogy 80 %-os a támogatottság a 

munkaügyi központ részéről, a következő közfoglalkoztatási program 2020. márciusától fog indulni. A 

20%-os önerő kapcsán megjegyezte, hogy a 100%-os támogatottsághoz az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához lehet kérelemmel fordulni. Előadta, hogy a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos 

egyeztetés során már költségei adódtak - pl: Egerbe történő bejárás az egyeztetésekre – és ha a Közgyűlés 

felhatalmazza az ügyintézésre, akkor a jövőben is lesznek kiadásai, melyre tekintettel kérte a testületet, 

hogy amennyiben megbízást kap a közfoglalkoztatási program további érdemi ügyintézésére, akkor az 

annak során felmerülő költségei finanszírozásáról is  döntsenek. 

 

Danyi Sándor 

Ígéretet tett arra, hogy Suha Jenő képviselőtársával együtt fel fogja venni a munkaügyi központtal a 

kapcsolatot, mely keretében a 100%-os támogatottság elnyerése érdekében az EMMI felé intézendő 

kérelemről is tájékoztatást kér. Előadta, hogyha az ügyintézéshez szükséges, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával is felveszik a kapcsolatot. Kérte képviselőtársait, hogy a 2020. évi közfoglalkoztatási 

programban való részvétel céljából visszavonásig hatalmazzák fel Suha Jenő urat, hogy 100%-os 

támogatottság esetén a munkaügyi központnál teljes körűen eljárhasson a közfoglalkoztatási program 

keretében történő, foglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés tekintetében.  

Kérte továbbá képviselőtársait, hogy Suha Jenő képviselőnek a közfoglalkoztatási programmal 

kapcsolatos ügyintézés során felmerülő költségei fedezésére szavazzanak meg legfeljebb 50.000.- Ft 

költségtérítést, melynek felhasználhatósága a vonatkozó jogszabályok szerint történhet.  
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A Közgyűlés tagjait kérdezte, hogy a szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük, javaslatuk van-e? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte, szavazzanak. 

 

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

 

4/2020. (II.06.) közgyűlési határozat 

1. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napján tartott 

ülésén arról döntött, hogy az év közben történő visszavonásig felhatalmazza Suha Jenő képviselőt - 

illetve akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettest - a 2020. évi közfoglalkoztatás 

keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, 

vagy elnökhelyettesével előzetesen leegyeztetett (legfeljebb) 20 fő - foglalkoztatására irányuló 

pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, 

hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtania. A 

Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott 

tagjaként Suha Jenő - akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettes - 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. 

2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról határozott, hogy Suha Jenő 

képviselőnek a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat 

(kérelem) benyújtása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés és egyeztetés során felmerülő a 

Közgyűlés megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, szükséges költségeinek megtérítésére 

legfeljebb 50.000.- Ft költségtérítést állapít meg.  

 

Felelős:  Danyi Sándor 

                          Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

                          Suha Jenő  

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének tagja 

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének tagja 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Danyi Sándor: 

Szóbeli előterjesztést tett, melyben javasolta egy, a Heves megyei települési roma nemzetiségi 

önkormányzatok vezetőinek szervezendő tájékoztató előadás megszervezését.  

Elmondta, hogy elsődlegesen a Heves megye települési roma nemzetiségi önkormányzatok újonnan 

megválasztott elnökeit várják erre az előadásra, melynek célja, hogy szakmai segítséget nyújtson a roma 

nemzetiségi önkormányzatok törvényes működéséhez. Előzetesen úgy látja, hogy 2020. február 26. napja 

9.00 és 14.00 óra között alkalmas időpont lenne a rendezvény megtartására. Előadta, hogy a meghívottak 

létszáma körülbelül 60-70 fő lenne, így a rendezvény helyszínéül a Heves Megyei Önkormányzat 

Barkóczy termét javasolta. Előadta továbbá, hogy az előadás szünetében egy ebédre is meginvitálnák a 

jelenlévőket. Kéri, hogy a rendezvény megvalósítására, szervezésére különítsenek el 100.000.- forintot és 

bízzák meg Barkóczi Géza képviselőtársukat a rendezvény lebonyolításával és az elszámolással.  

 

A Közgyűlés tagjait kérdezte, hogy a szóbeli előterjesztéssel kapcsolatban észrevételük, javaslatuk van-e? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte, szavazzanak. 

 

A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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5/2020. (II.06.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 2020. első félévében, 

Egerben a Heves Megyei Önkormányzat Barkóczy termében a Heves megyei települési roma nemzetiségi 

önkormányzatok újonnan megválasztott elnökei részére, hozzávetőleg 60-70 fő részvételével, a települési 

roma nemzetiségi önkormányzatok törvényes működését is elősegítő - ebéddel egybekötött -, szakmai 

előadást szervez. A rendezvény szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges költségek biztosítására 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy 100.000.- Ft-ot 

különít el. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. 

(II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi 

jellegű kiadások soron biztosított. A 100.000.- Ft pénzösszeg előlegként fizethető ki Barkóczi Géza 

elnökhelyettes részére. A Közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza 

elnökhelyettest hatalmazza fel, aki a rendezvény megvalósulását követő két héten belül a felvett előleggel 

köteles elszámolni, annak  összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást készíteni.  

 

Felelős:  Barkóczi Géza 

                        Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          

Önkormányzat Közgyűlésének 

Elnökhelyettese 

Határidő:  értelem szerint 

 

Danyi Sándor: 

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

 

Suha Jenő: 

Ismertette, hogy Zámbó Csabáné elnöki tanácsadó azzal a kéréssel fordult a Közgyűlés felé, hogy 

támogassák a Váraszó településen működő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesületet, 

mely megalakulásának 50. évfordulója alkalmából a 2020. augusztus 22. napján megrendezésre kerülő 

falunapon fog fellépni. A citerazenekar tagjai 75 %-ban roma nemzetiségűek. A tagok között vannak szép 

számban tehetséges, a zene iránt elhivatott roma gyermekek is. A támogatás igénybevétele kapcsán a 

Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület a támogatás iránti kérelemhez csatolt írásbeli 

bemutatkozásában előadta, hogy a zenekar 1970-ben felnőtt zenekarként alakult, majd a 80-as években 

megalakult egy általános iskolásokból szerveződő kezdő zenecsoport is, mely által előtérbe került az 

iskolás korú gyermekek hangszeres oktatása. A zene oktatása azóta is az Egyesület szívügye. Jelenleg a 

magas számú jelentkezési létszám miatt két csoportban zajlik a gyermekek oktatása. A zenekar a helybéli 

palóc népdalokon kívül – a fiatalabb generációnak is köszönhetően – műdalokat, könnyűzenei 

feldolgozásokat is játszik. A zenekar gyakran vállal fellépéseket országszerte, 2015. évben a „Heves 

megyéért” kitüntető díjban részesült. A támogatási kérelemben a fellépés lebonyolításához, illetve a 

fellépők részére biztosítandó étkezéshez kérnek anyagi segítséget.  

 

Danyi Sándor: 

A zenekar munkáját elismerésre méltónak tartja, pozitív, hogy van olyan szervezet, ami segíti a roma 

fiatalok kulturális fejlődését. A fellépés megszervezésének, illetve a fellépők várható költségeit áttekintve 

70.000.- Ft összegű támogatás odaítélését javasolja.  

 

Kérdezte a Közgyűlés tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük, javaslatuk Suha Jenő képviselőtársuk 

szóbeli előterjesztésével kapcsolatban? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte támogassák a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális 

Egyesületet 70.000 forinttal, melyre kössenek együttműködési megállapodást.  

 

A Közgyűlés négy igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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6/2020. (II.06.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napi ülésén arról 

döntött, hogy 70.000,- Ft-ot különít el a 2020. augusztus 22. napján Váraszón megrendezendő kulturális 

falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület 

megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésére, illetve az annak lebonyolításával 

kapcsolatban felmerülő rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek 

támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális 

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 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni.   

 

 Felelős:  Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat elnöke 

    Suha Jenő 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

    Önkormányzat képviselő 

 Határidő:  

 Közgyűlés előtti beszámolásra a 

rendezvény megvalósulását  

 követő rendes ülés időpontjáig. 

 

Danyi Sándor: 

Ismertette a jelenlévőkkel, hogy jelentkezett nála egy szervezet, mely különböző OKJ-s tanfolyamok 

megszervezésével, lebonyolításával foglalkozik. A tanfolyamra jelentkezőknek minimális díjat kell 

fizetniük. Szerinte ez a romáknak nagyon jó lehetőség, hogy szakmát, ezáltal munkát szerezzenek. Ígérte, 

hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókat e-mailben a képviselőtársai rendelkezésére bocsátja.  

 

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

 

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 

             
 

 

 

 

 

 

 


