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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  2020. július 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, Botos László, Csik Zsolt, Danyi Sándor, Suha Jenő, Suha 

József a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 

tagjai,  

 Horváth Tibor, Rézműves Róbert, és Zámbó Csabáné meghívottak 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna aljegyző  

Bocsi Mónika Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály 

osztályvezetője, 

Dr. Kormos Kinga  

és dr. Radeczky Zsuzsanna Heves Megyei Önkormányzati Hivatal  Jogi és 

Szervezési Osztály részéről. 

 

Danyi Sándor: 

Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 

 

dr. Radeczky Zsuzsanna 

Az ülés megkezdése előtt bemutatta Hegyiné Kertész Zsuzsanna aljegyző asszonyt, aki a 

közeljövőben jelen lesz az üléseken, segíteni és koordinálni fogja az ülések levezetését, valamint dr. 

Kormos Kinga kolléganőjét, a Jogi Osztály új munkatársát. 

 

Danyi Sándor 

Üdvözölte aljegyző asszonyt és Dr. Kormos Kingát, valamint jó munkát kívánt nekik. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés hat tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

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

elvállalta. 

 

A közgyűlés tagjait 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 hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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7/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

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

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

napirendi pontok megtárgyalását fogadta el: 

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

szóló beszámoló elfogadására 

 

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

módosítására 

 
3. Javaslat „Mikulás Ünnepség” megszervezésére fordítandó összeg elkülönítésére 

 
4. Javaslat támogatás nyújtására 

 
5. Javaslat a 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozat módosítására 

 
6. Javaslat szervezetekkel, intézményekkel történő együttműködési keret- megállapodás 

megkötésére 

 
7. Beszámoló a közgyűlés elnökének a veszélyhelyzet során, a Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozott 

döntéseiről. 

 

8. Tájékoztató a 2020. évi közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra 

irányuló kérelem (pályázat) benyújtásának jelenlegi állásáról. 

 

9. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt végzett munkáról. 

 

  Felelős: Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

  Határidő: azonnal 

 

1. Napirendi pont: Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló 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, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  

 

Örülne neki, ha több olyan színvonalas és nagyszabású esemény lenne, mint amilyeneket a tavalyi 

évben az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület rendezett meg. Ezeken az 

eseményeken a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot mint támogatót plakátokon 

kiemelték, illetve megemlítették, a rendezvényről képek, híradások a sajtóban is megjelentek. A 

közeljövőben is támogatni kívánja az eseményt. 
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Csik Zsolt 

A napirendet a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Egyetért az ilyen színvonalas rendezvények 

támogatásával. A jövőre nézve javasolta, hogy a Heves Megyei Roma Önkormányzat kevesebb 

összeggel támogassa ezeket a rendezvényeket, melyeket a járványügyi helyzet okozta 

bizonytalansággal, illetve a szűkös anyagi erőforrásokkal indokolt. 

 

Danyi Sándor 

A támogatásokról a közgyűlésen, mint testület döntenek. Csik Zsolt felvetésére reagálva előadta, 

hogy a támogatás összege is a testület döntésén múlik, ha egyetértenek a javaslattal megszavazzák, 

de a támogatás mértékét csökkenthetik is. A testület továbbá úgy is dönthet, hogy nem támogatja a 

javaslatot.  

 

Barkóczi Géza 

Az előterjesztésekben látja, hogy szerepel a költségek között iroda takarítási díj is.  

 

Bocsi Mónika 

Igen, az iroda fenntartásának 270.000.- Ft összegű költségébe beleértendő a rezsi költség, illetve a 

négyzetméter arányosan kiszámított takarítási díj is. Amikor közfoglalkoztatottként takarítónőt 

alkalmaztak, akkor nem volt takarítás. Mióta nincs ilyen foglalkoztatott, azóta a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló takarítónők végzik a takarítást a Dobó tér 6/A. szám 

alatt található irodákban is. A közgyűlési képviselők közül előzetesen jelezték számára, hogy 

valószínűsíthető, hogy az idei évi közfoglalkoztatási program keretében ismét szeretnének 

takarítónőt felvenni. Ez ügyben visszajelzést kért. 

 

Barkóczi Géza 

A közfoglalkoztatási program még később lesz aktuális. Kérdésként tette fel, hogy amennyiben 

szeretnék a Hivatal által biztosított takarítást igénybe venni, akkor jelenleg van-e erre lehetőségük. 

 

Bocsi Mónika 

Természetesen van. Kérte, hogy egyeztessenek arról, hogy mely napokon igénylik a takarítást. 

 

Barkóczi Géza 

Bármelyik nap jó, bármikor mehet a takarítónő. 

 

Csik Zsolt 

Furcsállja, hogy egy önkormányzatnál a takarítást külön kérelmezni kell. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

Nem kell külön kérelmezni, csupán a részleteket kell leegyeztetni, hogy mikor, milyen időközönként, 

milyen időszakban, milyen napokon mehetnek a kolléganők takarítani. A két kolléganőt a Hivatal 

ebben az évben vette fel, már a hivatalnál állnak alkalmazásban. Korábban a Hivatal is külsős 

szolgáltató útján oldotta meg a takarítást. 

 

Csik Zsolt 

Megköszönte a tájékoztatást. Az iroda témakörénél maradva kérdezte elnök úrtól, hogy 

kezdeményezte-e a régi, Sport Múzeum melletti iroda visszavételét.  

 

Danyi Sándor 

Igen, de erre egyelőre nincs lehetőség. 
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Csik Zsolt 

Javasolta, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése kezdeményezze a 

régi iroda visszavételét, melyet azzal indokolt, hogy a jelenlegi irodában nem tudnak ügyfeleket 

fogadni, példaként említette, hogy a harmadik emeltre nehézkes babakocsival, illetve kerekesszékkel 

feljutni. 

 

Danyi Sándor 

Kezdeményezik, de az ügyintézés nehézkes. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

Jogszabály jelenleg a Heves Megyei Önkormányzat feladatkörébe vindikálja azt, hogy biztosítsa a 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára a működéshez szükséges irodahelyiséget, 

illetve a feltételeket. A Kossuth Lajos u. 9. szám alatti épületegyüttes feletti tulajdoni viszonyok 

sajátosan oszlanak meg a Kormányhivatal és az Önkormányzat között. Az Önkormányzat 

tulajdonában csak a Dobó tér 6/A. szám III. emeletén található irodák, a Barkóczy terem, az Elnöki 

Kabinet irodái, valamint a földszinten a Pénzügyi és a Jogi Osztály irodái állnak. A Sport Múzeum 

mellett található épület a Kormányhivatal tulajdonában és használatában áll. 

 

Csik Zsolt 

Egy méltányossági kérelem benyújtását javasolta a Kormányhivatalhoz, melyben a Heves Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kérelmeznék a régi irodahelyiségek használatát. 

 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

A Heves Megyei Önkormányzat csak a tulajdonában álló dolgokon engedhet használati jogot, csak a 

tulajdonában álló ingatlant tudja biztosítani a nemzetiségi önkormányzat működéséhez. 2012. évben 

megtörtént a vagyonmegosztás a Kormányhivatal és az önkormányzat között, melyen változtatást 

eszközölni nehézkes. 

 

Csik Zsolt 

Megköszönte a tájékoztatást. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

A közgyűlés négy igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozta: 

 

8/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

I. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. július 6-i ülésén az 

előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

II. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019.12.31. napjával rendelkezésre álló 

pénzmaradványának összege 104 140 Ft.  A Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány tartalékát a 2019. év 

végén megtartott Mikulás rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs költségének 

finanszírozásához használja fel. 

  Felelős: Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

  Határidő: értelem szerint 
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2. Napirendi pont: Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének módosítására 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette az előterjesztést. Megköszönte annak összeállítását a Heves Megyei Önkormányzati 

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

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  

 

Csik Zsolt 

A Pénzügyi Bizottság ülésén a hivatal dolgozóitól tájékoztatást kaptak arról, hogy „A Markhot 

Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány” számára, illetve a közfoglalkoztatási program keretében 

történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtása kapcsán került módosításra a 2020. 

évi költségvetés. 

 

Danyi Sándor 

A veszélyhelyzet ideje alatt merült fel az ötlet benne, illetve elnökhelyettes úrban, hogy 

kézfertőtlenítőkkel, valamint maszkokkal támogassák a Heves megyei településeket. A rendelkezésre 

álló keretből azonban csak elenyésző mennyiséget tudtak volna megvenni, illetve kiosztani ezekből 

az eszközökből. A maszkok megvarrására árajánlatot is kértek nagyobb varrodáktól, akik 500,- Ft + 

ÁFA /db áron vállalták volna a maszkok legyártását, míg kézfertőtlenítőből maximum kettő db jutott 

volna egy településre. Az alapítványról a rádióban hallott először, akikkel ezután felvette a 

kapcsolatot a támogatás nyújtása végett, mellyel közvetlenül tudott segíteni azoknak az embereknek, 

akiknek valóban szüksége volt a védőeszközökre. 

 

Csik Zsolt 

Nagyon jó ötletnek tartja, hogy a kórház alapítványa számára történt a segítségnyújtás kvázi 

„központosítva”, azonban jól esett volna számára a gesztus, ha ezt előzetesen az elnök úr telefonon 

keresztül is leegyezteti a képviselő-testülettel. Biztosra veszi, hogy a nemes javaslatot minden 

képviselő támogatta volna. 

 

Danyi Sándor 

Elnézést kért, amiért külön nem jelezte ezt a szándékot telefonon a képviselőknek. Csik Zsolt 

hozzászólására reagálva elmondta, hogy ő maga is úgy gondolta, hogy ezt a javaslatot a képviselők 

támogatják. Hozzátette: a veszélyhelyzet ideje alatt kapcsolatot tartott több képviselőtársával is, így a 

többség - Barkóczi Géza, Suha József, Botos László, Horváth Tibor, Baranyi Péter képviselő úr - 

tudott róla és támogatta a felvetést. Mindazonáltal a jogszabály felhatalmazást adott számára, hogy a 

veszélyhelyzet ideje alatt a közgyűlés hatáskörében önállóan eljárjon. A Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtott támogatást a rádióban, illetve egyéb hírközlési eszközökön 

többször is megköszönték és a nemzetiségi önkormányzatot mint támogatót több alkalommal is 

megemlítették. 

 

Csik Zsolt 

Az ötlettel egyetértett, csak elvárta volna a tájékoztatást, ezért megkérte elnök urat, ha legközelebb 

hasonló helyzet állna elő, tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Danyi Sándor 

Még egyszer elnézést kért és ígéretet tett arra, hogy legközelebb, ha ehhez hasonló helyzet adódik, 

tájékoztatást nyújt. 

 

Barkóczi Géza 

Jogszabály felhatalmazást adott a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, hogy 

döntéseket hozzon a veszélyhelyzet ideje alatt, ezért a meghozott veszélyhelyzeti határozatokban 

nem lát kivetnivalót. Utalva az ülés későbbi, 6. napirendi pontjára, előadta, hogy ez a pozitív gesztus, 
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illetve már maga a szervezettel való kapcsolatfelvétel jó táptalaj lehet akár egy későbbi kölcsönös 

együttműködésnek is, melyre példaként hozta fel a kihelyezett szűrővizsgálatok megszervezését 

kisebb településeken.  

 

Bocsi Mónika 

A támogatással való elszámolás kapcsán jelezte, hogy az alapítványnak ugyanúgy kell elszámolnia a 

300.000.- Ft-tal, mint bármely más szervezetnek, tehát nem elég egy e-mail-es visszajelzés, írásos 

beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást kell készíteni. 

 

Danyi Sándor 

Megköszönte a tájékoztatást. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

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

 

9/2020. (VII.06.) 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 

2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza. 

 

1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az 

alábbi táblázat szerint módosítja:  

 

Megnevezés 
Eredeti 

Előirányzat 
Módosítás I. 

Módosított 

előirányzat I. 

Bevételek   Adatok Ft-ban 

Működési célú 

tám.áh.belülről  
2 080 000 307 332 2 387 332 

Működési célú 

tám.áh.belülről -

közfoglalkoztatás 

0 0 0 

Költségvetési maradvány 104 142  -2 104 140 

BEVÉTELI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

2 184 142 307 330 2 491 472 

Kiadások    

Személyi juttatások  0 97 000 97 000 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szocho 
0 167 258 167 258 

Egyéb szervezetek 

támogatása 
0 500 000 500 000 

Dologi kiadások 2 080 000 -352 786 1 727 214 

Pénzmaradvány tartalék 104 142 -104 142 0 

KIADÁSI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

2 184 142 307 330 2 491 472 

 

Felelős: Danyi Sándor, Heves Megyei Roma  

Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

 Határidő: értelem szerint 

 



7 

 

3. Napirendi pont: Javaslat „Mikulás Ünnepség” megszervezésére fordítandó összeg 

elkülönítésére 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és 

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  

 

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

kapcsolatosan? 

 

Barkóczi Géza 

A Mikulás Ünnepség a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyik sikeres rendezvénye, 

a tavalyi évben 400 gyermek vett rajta részt. A magas részvételi arányra tekintettel, már a tavalyi 

évben is volt arról szó, hogy a rendezvény helyszínéül az önkormányzat a Sportcsarnokot bérelné ki. 

Javasolta, hogy együtt, a közgyűlésen döntsék el azt, hogy az adott településekről hány fő vehet részt 

az eseményen. Tavaly településenként maximum 10 fő részvételét engedélyezték Abban az esetben, 

ha sikerülne a Sportcsarnokot lefoglalni, akár településenként maximum 20 fő is jöhetne a 

rendezvényre. Tavaly rövid, csupán két hetes határidő állt rendelkezésre a megszervezésre, mely idő 

alatt a települések sok esetben nem tudtak dönteni a résztvevők személyéről, ezért idén már most 

indokolt elkezdeni a tervezést. 

 

Csik Zsolt 

Jó ötletnek tartja a rendezvényt előre megtervezni, az esemény lebonyolításához az előkészületeket 

már most megkezdeni, támogatókat keresni. Indokoltnak tartja a résztvevők számának felmérését 

már szeptemberben megkezdeni egy, a települési roma nemzetiségi önkormányzatokhoz címzett 

tájékoztató levél megküldésével. Javasolta továbbá, hogy legalább két fő intézze a rendezvény 

megszervezését. 

 

Barkóczi Géza 

Nagyon örülne annak, ha más is csatlakozna és segítségére lenne a szervezésben, hiszen többször kell 

egyeztetni a települési önkormányzatokkal, a fellépőkkel, illetve a meghívottakkal. 

 

Csik Zsolt 

Javasolta, hogy fellépőket akár a települési önkormányzatok is hozhatnának. 

 

Barkóczi Géza 

Jó ötletnek tartja a felvetést. A meghívóban, valamint a tájékoztatóban kellene előzetesen jelezni azt, 

hogy akik szeretnének, azok a rendezvényen felléphetnek. 

 

Danyi Sándor 

Egyetért Csik Zsolttal, javasolja, hogy három fő, Barkóczi Géza, Suha Jenő és Csik Zsolt szervezzék 

meg a Mikulás Ünnepséget. 

 

Barkóczi Géza 

A három főt már soknak tartja, arra tekintettel, hogy a három fő munkáját már nehezebb 

összehangolni, koordinálni, valamint az információáramlás, információcsere is nehezebb a három fő 

között. Továbbra is támogatja a javaslatot, miszerint több embernek kellene részt venni a 

szervezésben, azonban álláspontja szerint két fő lenne az ideális. A meghívó kiküldése az iroda 

alkalmazottjának lesz a feladata, ennek a feladatnak egy kézben kell összpontosulnia. 

 

Csik Zsolt 

A szervezésben az Oktatási-, Sport-, Kulturálsi-, Szociális-, és Egészségügyi Bizottság elnökének és 

a Pénzügyi Bizottság elnökének is részt kellene vennie. 
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Suha Jenő 

Szívesen segít a szervezésben, minél többen vannak, annál hatékonyabbak. 

 

Barkóczi Géza 

Amennyiben a képviselőtársak részt kívánnak venni a szervezésben, nem zárkózik el a felvetéstől, 

támogatja a részvételüket. Több, kisebb egy-két napos munka van, mint például a csomagolás amit el 

kell végezni. 

 

Botos László 

Nem teljesen ért egyet Csik Zsolt felvetésével. Lesz egy irodai alkalmazott, valamint a 

közfoglalkoztatási program keretében felvett alkalmazottak, akik egy, maximum két nap alatt el 

tudják végezni a csomagolást. Az irodai alkalmazott pedig egyedül is ki tudja küldeni a meghívót.   

 

Csik Zsolt 

Ezek részletkérdések. 

 

Botos László 

Nem azok. Feleslegesnek tartja három személy bevonását az előkészítő munkálatokba. Ahhoz egy 

ember is elég, hogy egy üzlettel, vagy kereskedővel felvegye a kapcsolatot az áruk beszerzése végett. 

 

Danyi Sándor 

Reflektált Botos László hozzászólására. Egy embernek kell összefogni a szervezést, de mindenkinek 

segítenie kell benne. 

 

Botos László 

Miben segítsen? 

 

Barkóczi Géza 

Segítsen a fellépők szervezésében. 

 

Suha József 

A kerecsendi romanapot is többen szervezik: telefonálnak, házról-házra járnak és kérik fel az 

előadóművészeket fellépésre. 

 

Csik Zsolt 

Mindenki a maga térségében, a maga településén ismeri, hogy kik azok, akik vállalnak fellépéseket. 

Ahhoz, hogy a mikulásnapi rendezvény színvonalas legyen, nem kell egy embernek százfelé 

szakadnia. 

 

Danyi Sándor 

Botos László hozzászólására reagálva megjegyezte, hogy jelenleg még nincsenek közfoglalkoztatási 

program keretében alkalmazott személyek. 

 

Csik Zsolt 

Az Oktatási-, Sport-, Kulturálsi-, Szociális-, és Egészségügyi Bizottság elnökének mindenképpen 

indokolt lenne segédkeznie a rendezvény lebonyolításában. 

 

Suha Jenő 

Az otthoni teendőire, feladatira való hivatkozással nem tudja elvállalni az ünnepség szervezését. 

 

Danyi Sándor 

Suha Jenő hozzászólását is figyelembe véve javasolta, hogy a Mikulás Ünnepség megszervezésére és 

lebonyolítására Barkóczi Géza és Csik Zsolt kapjon felhatalmazást. 



9 

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

 

10/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 600.000,- Ft + 

járulék keretösszeget különít el a Heves megyei roma gyerekek részére a 2020. decemberében 

megrendezésre kerülő „Mikulás Ünnepség” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti 

célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.6.) számú 

közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű 

kiadások soron biztosított összeg, figyelemmel a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 

évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2020. (VII.6.) számú közgyűlési határozatban 

foglaltakra. A 600.000,- Ft összegből legfeljebb 100.000,- Ft, a rendezvény lebonyolítását 

megelőzően legfeljebb egy hónappal korábban, utólagos elszámolás mellett előlegként fizethető ki 

Barkóczi Géza elnökhelyettes, és/vagy Csik Zsolt képviselő részére. A további kiadások pedig utólag 

számla ellenében térítendőek meg.  

A közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest és 

Csik Zsolt képviselőt hatalmazza meg, azzal, hogy a megvalósulás után Barkóczi Géza és/vagy Csik 

Zsolt felelős(ek) a pénzügyi elszámolással is, mely keretében a rendezvény megvalósulását követően 

a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást legkésőbb 2020. december 31. napjáig 

köteles elkészíteni.  

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese 

Csik Zsolt 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlése 

képviselő 

Határidő: Elszámolásra: 2020. december 31. 

Közgyűlés előtti beszámolásra a rendezvény 

megvalósulását  

       követő rendes ülés időpontjáig  

 

4. Napirendi pont: Javaslat támogatás nyújtására 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és 

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  

 

Suha József 

A Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként támogatási kérelmet nyújtott be a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzathoz, a Kerecsenden minden évben megrendezendő 

Romanap lebonyolítására. Az előterjesztésben foglaltakhoz képest változás, hogy a rendezvény 

augusztus 8. napja helyett augusztus 16. napján kerül majd megrendezésre, mivel 2020. augusztus 

15. napjától az 500 fő feletti rendezvények megtartását is engedélyezik. A támogatást a fellépők 

költségeinek finanszírozására szeretnék igényelni. Egy helyi roma előadóművészt és Nótár Maryt 

kérték fel szereplésre. Nótár Mary még nem jelzett vissza, de mindenképpen két fellépőt szeretnének 

meghívni. Abban az esetben, ha Nótár Mary nem vállalja, akkor a helyi roma együttest kérik fel 

szereplésre. A támogatás összegét is szeretnék módosítani, a kérelemben megjelölt 150.000.- Ft 

helyett 100.000.- Ft támogatást szeretne igényelni az önkormányzat. 
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Suha József 

Az eseményre meg szeretné hívni a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-

testületének tagjait, ezért szeretné elkérni az e-mail címeket.  

 

Danyi Sándor 

A képviselő-testület nevében megköszönte a meghívást.  

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

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

 

11/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 100.000,- Ft-ot 

különít el a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. augusztus 16. napján, 

Kerecsenden megrendezendő kulturális Romanap lebonyolításával kapcsolatban, a fellépők 

költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Kerecsendi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján 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 Közgyűlésének elnöke 

       Suha József 

       Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

       Önkormányzati képviselő 

     Határidő: A támogatás átutalására a támogatás  

       nyújtásáról szóló megállapodás mind két fél  

       általi aláírását követő 8 banki munkanapon  

       belül. 

Elszámolás: 2020. szeptember 30. 

       Közgyűlés előtti beszámolásra a  

       rendezvény megvalósulását  

       követő rendes ülés időpontjáig. 

 

5. Napirendi pont: Javaslat a 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozat módosítására 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és 

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

A közgyűlés hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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12/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

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

meghozott, 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozatának módosításáról döntött, mely módosítás 

okán 50.000,- 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 fellépésének 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 Közgyűlésének  

        elnöke 

        Suha Jenő 

        Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

        Önkormányzat képviselő 

     Határidő:  Elszámolás: 2020. szeptember 30. 

        Közgyűlés előtti beszámolásra a  

        rendezvény megvalósulását  

        követő rendes ülés időpontjáig. 

 

6. Napirendi pont: Javaslat szervezetekkel, intézményekkel történő együttműködési keret- 

megállapodás megkötésére 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és 

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  

 

Barkóczi Géza 

Korábban már részletezte, hogy miért fontos az együttműködés és a jó kapcsolat a szervezetekkel. 

Először egy, az együttműködésre irányuló szándéknyilatkozatot szeretnének kiküldeni a szervezetek 

felé. A kapcsolatfelvétel után az együttműködés a szervezettől, intézménytől függ. Ha a másik fél 

részéről is megvan a hajlandóság, akkor az együttműködés megkötésére irányuló megállapodás 

javaslatát a képviselő-testület elé terjesztik. A megállapodás megkötéséről, illetve az abban 

foglaltakról végül a képviselő-testület dönt. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
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A közgyűlés hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Danyi Sándor 

elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest, hogy külön kötendő szakmai jellegű együttműködési 

megállapodás előkészítése céljából felvehesse a kapcsolatot olyan Heves megyei szervezetekkel, 

intézményekkel, melyek nyitottak arra, hogy a Heves megyei roma nemzetiség alapvető jogainak 

érvényesülése, a nemzetiségi közügyek intézése érdekében az együttműködés konkrét formáinak 

meghatározása mellett, többek között szakmai tájékoztatók nyújtásával, tájékoztató jellegű szakmai 

programok szervezésével együttműködjenek a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 

Az előkészítés eredményeként, a konkrét megállapodás a közgyűlés külön döntéssel történt 

jóváhagyását követően köthető meg. 

 

     Felelős:   Danyi Sándor  

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Határidő: Értelem szerint  

 

7. Napirendi pont: Beszámoló a közgyűlés elnökének a veszélyhelyzet során, a Heves Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozott 

döntéseiről. 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és 

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
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A közgyűlés hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a 

közgyűlés elnökének az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) 

bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében 

eljárva hozott döntéseiről szóló beszámolóját.  

     Felelős:   Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

Határidő: Azonnal  

8. Tájékoztató a 2020. évi közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra 

irányuló kérelem (pályázat) benyújtásának jelenlegi állásáról. 

 

Danyi Sándor 

Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és 

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  

 

Suha Jenő 

Amíg a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásával volt megbízva 

többször kellett egyeztetnie a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal, melyhez példaként 

hozta fel, hogy Kál településen négy alkalommal is járt.  

 

 

Botos László 

Feleslegesnek tartja egy helyre többször elmenni. 

 

Danyi Sándor 

Suha Jenő betegsége okán, sajnos nem tudja ellátni a közfoglalkoztatási program lebonyolítása 

kapcsán felmerülő teendőket, mely okán kisebb nehézségek merültek fel az ügyintézés tekintetében. 

A veszélyhelyzet ideje alatt ezért Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazta fel a munkaügyi 

központtal történő egyeztetéseken való részvétellel és a programmal kapcsolatos teljes körű 

ügyintézéssel. 

 

Suha Jenő 

Nagyon igyekezett az ügyintézéssel, a kisebb hibákról nem tehet. Amint kijött a kórházból egyből 

intézte a programmal kapcsolatos, szükséges teendőket.  

 

Barkóczi Géza 

Megköszönte és elismerte Suha Jenő eddigi munkáját, azonban jelezte, hogy a dokumentációt 

illetően valóban voltak kisebb-nagyobb hibák. Amikor felhatalmazták az ügyintézésre, akkor a 

dokumentációt újra előkészítette, így orvosolva a felmerült hibákat. A szükséges egyeztetések nagy 

részét telefonon, illetve e-mailen keresztül bonyolította le. A dokumentáció elkészült, mely 

feltöltésre került Berki Noémi által a ktk rendszerbe.  
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Suha Jenő 

A ktk rendszerhez való jelszót nem adták meg azok, akik az előző közfoglalkoztatási programmal 

kapcsolatos teendőket bonyolították le, ezért új jelszót kellett igényelnie a munkaügyi központban. 

Ez már önmagában is hónapokat vett igénybe. 

 

Barkóczi Géza 

Megköszönte és elismerte Suha Jenő munkáját, azonban kifejtette, hogy nem a ktk rendszerrel 

akadtak hibák, hanem a feltöltött anyagok nem mindegyike volt megfelelően előkészítve. 

 

Suha Jenő 

Reflektált Barkóczi Géza hozzászólására, miszerint ő a munkaügyi központ ügyintézőjének 

utasításait követte. 

 

Bocsi Mónika 

A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra irányuló kérelem benyújtásának és 

magának a közfoglalkoztatásnak szigorú és kötelező feltételei vannak, melyeket be kell tartani. 

 

Barkóczi Géza 

A dokumentáció anyaga végül összeállt, melyben Csik Zsolt képviselő úr is a segítségére volt. A 

megállapodások alapján a közfoglalkoztatottak irodai, illetve köztisztasági tevékenységet is 

végezhetnek. A véglegesítéshez már csupán a július hónapra vonatkozó nullás adóigazolás 

becsatolása hiányzik. A véglegesítés után nyolc fő foglalkoztatásával tudják elindítani a programot. 

 

Bocsi Mónika 

Az adóigazolást lekéri a NAV rendszeréből, melyet ha megérkezik e-mailen keresztül továbbít 

Barkóczi Géza részére. 

 

Csik Zsolt 

Barkóczi Géza korábbi hozzászólására reagálva kifejtette, hogy álláspontja szerint inkább irodai 

munkát kellene végeznie a közfoglalkoztatottaknak, ő a saját alkalmazottját nem szívesen engedné ki 

az utcára 40 celsius fokos melegben, hogy takarítson.  

 

Suha József 

Egyetért Csik Zsolttal, köztisztasági tevékenységet a települési önkormányzatok is végeznek. 

 

Barkóczi Géza 

Javasolta Csik Zsoltnak, hogy amennyiben nem ért egyet a köztisztaságra vonatkozó tevékenység 

ellátásával vegye fel a kapcsolatot a munkaügyi központtal és érdeklődjön a további teendők felől. 

Kifejtette továbbá, hogy az ügyintézés nagyon sok munkával jár, ezért örülne annak, ha a 

közeljövőben nem egyedül intézné a programmal kapcsolatos teendőket. Javasolta, hogy Csik Zsolt 

képviselő is kapjon felhatalmazást az ügyintézésre. 

 

Danyi Sándor 

Egyetért Barkóczi Gézával. Kérte, hogy a tájékoztató tudomásulvétele mellett szavazzanak arról is, 

hogy a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos teendőket Barkóczi Géza és Csik Zsolt közösen 

látják el. 
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A közgyűlés hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

15/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

I. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évi 

közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra irányuló kérelem (pályázat) 

benyújtásának jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

II. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2/2020. (V.04.)  számú 

közgyűlési határozatát módosítva arról döntött, hogy az év közben történő visszavonásig 

felhatalmazza Barkóczi Géza elnökhelyettest, illetve akadályoztatása esetén Csik Zsolt 

képviselőt - 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 

Barkóczi Géza elnökhelyettes, illetve akadályoztatása esetén Csik Zsolt képviselő 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:   Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Csik Zsolt 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlése  

képviselő 

Határidő: Értelem szerint  

 

9. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt végzett munkáról. 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és 

Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.  

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
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A közgyűlés hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a veszélyhelyzet ideje alatt végzett 

munkáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

     Felelős:   Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Határidő: Értelem szerint  

 

Danyi Sándor 

Ezúton szeretné tájékoztatni a képviselőtársakat, hogy az ő megbízásából Barkóczi Géza 

elnökhelyettes múlt héten részt vett az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat Budapesten 

megtartott ülésén. A kiküldetés 30.000.- Ft összegű költségeit Barkóczi Géza elnökhelyettes 

megelőlegezte. 

 

Javasolta, hogy döntsenek a kiküldetéssel járó költség megtérítéséről. 

 

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

 

17/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy Barkóczi Géza 

elnökhelyettes részére, az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat Budapesten megtartott ülésén 

történt részvételével kapcsolatban felmerülő, a Közgyűlés megbízásából végzett tevékenységével 

összefüggő szükséges, és Barkóczi Géza elnökhelyettes által megelőlegezett költségeinek 

megtérítésére 30.000.- Ft költségtérítést állapít meg.  

 Felelős:   Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Határidő: Értelem szerint  

 

dr. Radeczky Zsuzsanna 

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítása során 

bevezetett rendelkezések szigorúan megköveteli a köztartozás mentességet, mely kapcsán felhívta a 

figyelmet a KOMA rendszerben történő regisztráció és annak megtartásának fontosságára. 

 

Danyi Sándor 

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 

             
 

 


