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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  2020. szeptember 21. napján, 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, Danyi Sándor, Suha Jenő, Suha József a 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagjai 

  

Pelyhe Gábor r.alezredes a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság részéről – 

napirendi ponthoz meghívott előadó 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna aljegyző  

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi 

és Szervezési Osztály osztályvezetője 

Bocsi Mónika Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály 

osztályvezetője, 

Dr. Kormos Kinga Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és 

Szervezési Osztály részéről. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Kormos Kinga  

 

Danyi Sándor: 

Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Külön köszöntötte Pelyhe Gábor r. alezredes urat. 

 

Danyi Sándor 

Megállapította, hogy a közgyűlés hét tagja közül öt tag jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek a közgyűlés tagjai közül Barkóczi Géza elnökhelyettest 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 közgyűlés. 

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. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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18/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napján 

megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, 

továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el: 

 

1.  Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója  

 

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

Szabályzatának módosítására  

 

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 2020. év I. féléves 

gazdálkodásáról 

  

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

módosítására 

  

6. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés Elnöke által 

nyújtott támogatás felhasználásáról 

  

7. Javaslat támogatás nyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

  

8. Javaslat a 11/2020. (VII. 06.) számú közgyűlési határozat alapján kötött támogatási 

megállapodás módosítására 

  

9. Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére  

  

  Felelős: Danyi Sándor 

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke 

  Határidő: azonnal 

 

 

 

1. Napirendi pont: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója 

 

Danyi Sándor: 

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

kapcsolatosan? 

 

Barkóczi Géza:  

Ismertette, hogy 2019. évben, amikor szintén napirenden volt a Heves Megyei Rendőr-

főkapitányság tájékoztatója ígéretet kaptak arra nézve, hogy megkapják azokat az 

elérhetőségeket amely fórumokon a drogok fogságából szabadulni akaró fiataloknak segítséget 

tudnak nyújtani. Többen jelezték, hogy szeretnének segítséget kérni, le akarnak szokni és 

kérdezték, hogy hová fordulhatnak segítségért. Volt szó arról is, hogy a Heves Megyei Rendőr-
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főkapitányságon egy kerekasztal megbeszélés keretében Rendőr-főkapitány úrral egyeztetnek 

ezekben a kérdésekben is.  

 

Pelyhe Gábor:  

Köszöntötte a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjait és a jelenlévőket. 

Ismertette ő is, hogy valóban volt róla szó, hogy egy kerekasztal megbeszélést hozzanak létre a 

témában, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezi és meghívja az 

Ügyészséget, Bíróságot, Gyermekjóléti Szolgálatot, Igazságügyi Hivatalt, illetve minden olyan 

szervezetet, melynek része van ebben a tevékenységben. Elmondta, hogy bár a jelen 

vírushelyzetben ez a kerekasztal beszélgetés nem jöhet létre, de abban tudnak segíteni, hogy 

készítenek egy tájékoztatót, melyet e-mailben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat részére megküldenek és ezt a tájékoztatót tudják majd odaadni az abban 

érdekelteknek.  

Ismertette a bűncselekmények számának alakulását Heves megyében, melyek a 2010-2020 

közötti időszakban szépen alakultak. 4800-ról 2200-rae csökkent a megyében a 

bűncselekmények száma. Országosan is ez a tendencia érvényesül, 200.000-ről 70.000-re 

csökkentek a bűncselekményi esetszámok. Ez a közterületeken elkövetett bűncselekmények 

számában is megmutatkozik, 51.000-ről 26.000-re csökkent le a bűncselekmények száma. A 

közbiztonsági helyzetet tükrözik a számok. Elmondta, hogy személy szerint ő a legjobban a 

közterületi bűncselekmények számának csökkenésének örül. Ezekben a „drogos ügyek” is benne 

vannak, bár tudva lévő, hogy a látencia is magas számú. Ahogy eddig is, folyamatosan vannak 

olyan elfogások, mint például a Füzesabonyi Kapitányság területén történt nagy elfogás, amely 

okán nyomozócsoport lett felállítva. Elmondta, hogy a megye rendőrsége élen jár a felderítést 

tekintve ebben a bűncselekménycsoportban.  

Ebben az évben is szerettek volna több olyan rendezvényt megtartani, ami nagyon hasznos lett 

volna ebben a témában is. Zacher Gábort szerették volna meghívni egy előadásra, de sajnos a 

vírushelyzet nem teszi most ezt lehetővé, reményei szerint jövő nyáron már sort tudnak erre 

keríteni.   Ismertette, hogy idén még mindenképpen megszervezik a programjukban hátra lévő 

eseményeket, 1.000.000 forint áll rendelkezésre roma kapcsolattartásra éves szinten. 

Mindenképpen   ki fognak még írni ebben az évben a pályázatot, mivel az nem jár személyes 

kapcsolattal, így lesz irodalom és rajzpályázat, főképp roma gyerekeknek.  

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság november hónapra, az Alparancsnoki állományuk részére 

előírt egy úgynevezett érzékenyítő tréningeket, azonban még nem tudják, hogy megtarthatják-e 

azt. Amennyiben ezt sikerül megtartani, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattól is 

várnak résztvevőket. 

 

Botos László:  

Megköszönte, hogy a droggal kapcsolatosan ekkora az előrelépés. Véleménye szerint az 

eredmények jók és bízik benne, hogy egyre jobbak lesznek. Megjegyezte viszont, hogy a 

pétervásárai térség ebből a szempontból is el van maradva.  

 

Pelyhe Gábor:  

Elmondta, hogy bevihetnének minden nap egy-egy valószínűsíthetően bedrogozott fiatalt, de 

ezzel nem nagyon lennének előbbre. Ők a terjesztőkre koncentrálnak, és rajtuk keresztül érik el a 

felhasználókat.   
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Botos László:  

Elmondta, hogy az átlagemberek ezt nem látják. Ők azt látják, hogy mindene megvan egy-egy 

embernek, közben pedig nem dolgozik semmit, a rendőrség pedig nem tesz semmit. Véleménye 

szerint több razzia kellene, és az, hogy ne a körzeti megbízott menjen ki ezekben az esetekben, 

hanem Egerből egy nyomozó. A rendőri jelenlét visszatartó erő lenne.  

 

Pelyhe Gábor:  

Kérte, ha információjuk van azzal kapcsolatosan, hogy ki az, aki a drogot terjeszti, akkor ezeket 

az információkat adják át a körzeti megbízottaknak vagy a nyomozóknak, ezek alapján el fognak 

indulni. 

 

Danyi Sándor:  

Véleménye szerint az is probléma, hogy mielőtt egy csoportot elfognak, 6-8 hónapig figyelik 

őket, holott mindenki tudja, hogy ki árulja a drogot. Nem érti, hogy miért kell engedni ilyen sok 

ideig figyelni, hagyni, hogy a drogot terjesszék? 

 

Pelyhe Gábor:  

Válaszként elmondta, hogy nem minden esetben van ez így és napi szinten kapnak el gyerekeket 

is „fehér zacskóval”.  

 

Danyi Sándor:  

Elmondta, hogy ő nem a fogyasztókra gondolt, hanem a terjesztőkre. Vannak családok, akik 

ahhoz képest, hogy nem dolgoznak, feltűnően jól élnek. Ők a drogok terjesztéséből élnek és ezt 

helyi szinten tudja mindenki, be vannak jelentve a rendőrségre is, a rendőrség mégsem tesz 

semmit. Úgy látja, hogy a bűnözés azért is csökkent, mert többen járnak el dolgozni. Eddig is és 

ezután is szívesen segít a rendőrségnek a drogterjesztők felderítésében, a bűnözés 

megfékezésében.  

 

Pelyhe Gábor:  

Félévente vannak kistérségenként vagy járásonként Közbiztonság Egyeztető Fórumok, ott lehet 

jelezni az ilyen problémákat is, ezeken a Fórumokon részt vesznek különböző szervezetek, a 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai is mindig kapnak meghívót. Ott 

kaphatnak konkrét választ ezekre a helyi problémákra.  

 

Danyi Sándor:  

Úgy gondolja, hogy ezek a problémák már túl vannak ezeken a fórumokon. Ezekben az 

esetekben hamarabb kellene fellépni. Túl sok időt várnak. Elmondta azt is, hogy ő tudja és látja, 

hogy a rendőrség nagyon sokat dolgozik, és ezt köszöni is nekik.  

 

Pelyhe Gábor:  

Elmondta, hogy érti a problémát, de ma Magyarországon az eljárási rend azzal kezdődik, hogy 

miután elfognak egy elkövetőt a szakértő kirendelése következik, aki vizsgálatokat rendel el, 

ezalatt az idő alatt általában szabad lábon van az elkövető.  

 

Suha József:  

Javasolta, hogy a körzeti megbízottak vegyék fel a kapcsolatot a helyi kisebbségi önkormányzat 

vezetőjével vagy képviselőjével. Elmondta, hogy Kerecsenden nagyon jó a kapcsolat a körzeti 

megbízott és a kisebbségi önkormányzat között, jól működik a kommunikáció, megbeszélik 

kinek kell segíteni és segítenek is neki.  
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Beszélt arról, hogy volt rá példa, hogy amikor Egerből kiment a rendőrség intézkedni csúnyán 

beszéltek az állampolgárokkal, kérdezte, hogy ilyen esetben mi a teendő? Elmondta, hogy nincs 

megelégedve azzal, ahogyan a nem helyi rendőrség a roma állampolgárokkal bánik. 

 

Pelyhe Gábor:  

Elmondta, hogy konkrétan nem tud ilyen esetről, de ha történik ilyen, azt jelezni kell. Ők 

próbálnak helyesen eljárni, tudja, hogy szép szóval többre lehet menni. A rendőr „saját hibája” 

ha így viselkedik. Ismertette, hogy a rendőröknek az ilyen esetek kezelésére érzékenyítő 

tréningeket szerveznek. 

 

Barkóczi Géza:  

Az iskolaőr programmal kapcsolatban kérdezett. Tudomása szerint nagyon sok roma származású 

jelentkezett iskolaőrnek, a visszajelzések viszont olyanok voltak, hogy nem tudták teljesíteni az 

alkalmassági vizsgálatokat.   

 

Pelyhe Gábor:  

Akik iskolaőrnek jelentkeztek és felvételt nyernek, a rendőrség állományába kerülnek be. A 

rendőrségi állományba kerülésnek vannak feltételei, például orvosi, pszichológiai, fizikai 

alkalmassági vizsgálaton kell átesni. Nagyon sokan nem mentek át az alap alkalmassági 

vizsgálatokon. Nem azért nem alkalmaznak valakit, mert roma, a teszteken mindenkinek meg 

kell felelni.  

 

Barkóczi Géza:  

Ki jelentkezhet iskolaőrnek? Többen érdeklődtek az irodában, hogy hol lehet jelentkezni az 

iskolaőr állásra.  

 

Pelyhe Gábor:  

Bárki jelentkezhet. 

 

Suha József:  

Elmondta, hogy ő is jelentkezett iskolaőrnek. A teszteken jól szerepelt, de mégsem lett alkalmas, 

az egyik vizsga miatt. A jelentkezők közül 5-ből 3 roma volt, aki nem volt roma őt újból 

vizsgáztatták, miért? A jelentkezők 80 %-a roma volt.  

 

Pelyhe Gábor:  

Lehet fellebbezni, újra jelentkezni. Úgyis lesznek lemorzsolódások, biztosan újra meg lesz 

hirdetve, újra lesz toborzás, akkor ezt majd jelezni fogja az Önkormányzat felé. A rendőrségnél 

ezt a humánigazgatási szolgálat végzi, de nyilvános toborzás is lesz. 

 

Suha Jenő:  

Örül, hogy ilyen jól alakulnak a bűncselekmények adatai, mind országos, mind megyei szinten.  

Kérdése, hogy településszinten lehet-e arról tájékoztatást kérni, hogy milyen a bűncselekmények 

statisztikája? 

 

Pelyhe Gábor:  

Ha az adatszolgáltatást az arra vonatkozó jogszabály engedélyezi és van rá igény, akkor meg 

fogja küldeni a bűncselekményekre vonatkozó statisztikai adatokat településekre lebontva a 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.  
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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. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

19/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi 

ülésén megtárgyalta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatóját és azt tudomásul 

vette. 

 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

     Határidő: azonnal  

 

Megköszönte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatóját és Pelyhe Gábor r.alezredes 

jelenlétét. További sikeres munkát kívánt a rendőrség munkatársainak.  

 

 

 

2. Napirendi pont: Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítására  

 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette a napirendet. 

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

kapcsolatosan? 

 

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita:  

A Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani kellett, azokkal a változásokkal, amiket a 

nemzetiségek jogairól szóló törvény módosított. 

Az előző közgyűlésen elhangzott, hogy az Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és 

Egészségügyi Bizottságot szűntessék meg. A mai ülésre újonnan kiküldött előterjesztés már ezt a 

változtatást is tartalmazza. 

 

Botos László:  

Igen, a kiküldött előterjesztéssel teljes mértékben egyetértenek.  

 

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita:  

A módosítás értelmében tehát a Pénzügyi Bizottság változatlan tagi összetétellel működik majd a 

jövőben is, és az elnöki tanácsadók személye is változatlan.  

 

Suha Jenő:  

Korábban jelezte, hogy az előterjesztéseket papír alapon, postán is kéri megküldeni. Elmondta, 

hogy a korábbi közgyűlés anyagát is később kapta meg, kéri elsőbbségivel és tértivevénnyel 

feladni a meghívót és az előterjesztéseket. 
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Dr. Kormos Kinga:  

Elmondta, hogy eddig is elsőbbségivel lettek kiküldve az előterjesztések. Ígérte, hogy a jövőben 

tértivevénnyel fogják Suha Jenő és Csík Zsolt képviselő urak részére megküldeni a meghívót és 

az előterjesztéseket.  

 

Barkóczi Géza:  

Kérdezte, hogy él még a kisebbsegionkorm@hevesmegye.hu e-mail cím?  

 

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita 

Igen, még él ez az e-mail cím.  

 

Botos László:  

Megköszönte a Jogi Osztály munkatársainak, hogy a meghívó és az előterjesztések kiküldése 

után még telefonon is felkeresik a képviselőket és bizottsági tagokat.  

 

Suha József:  

Hasonlóan képviselőtársához, ő is köszönetét fejezte ki az osztály munkatársainak azért, hogy őt 

is rendszeresen telefonon is értesítik az ülésekről. 

 

Danyi Sándor:  

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

kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés öt igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

20/2020. (IX. 21.) közgyűlési 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 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

módosítása okán jelen határozat mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.   

 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

     Határidő: azonnal  

 

Melléklet a 20/2020. (IX.21.) közgyűlési határozathoz 
 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 

24/2014. (XI.24.) határozata a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról 

 

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

törvény (továbbiakban: Nek. törvény) alapján szervezetét és működési rendjét Szervezeti és Működési 

Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint határozza meg:  

I. 

mailto:kisebbsegionkorm@hevesmegye.hu
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Általános rendelkezések1 

 

1. A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos megnevezése:  

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: területi roma nemzetiségi 

önkormányzat)  

 

2. Székhelye:  Eger, Dobó tér. 6/a.  

Postacíme:   3300 Eger, Dobó tér 6/a. 

Telefonszám: 36/521-382 

E-mail cím:  kisebbsegionkorm@hevesmegye.hu  

   romatitkarsag@gmail.com 

Honlap:  www.hevesmegye.hu 

 

3. A területi roma nemzetiségi önkormányzat adószáma: 15762348-2-10 

 

4. A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos pecsétje:  

„Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat” feliratú körbélyegző.  

 

5. A nemzetiségi önkormányzati jogok a nemzetiséghez tartozó választópolgárok közösségét illetik 

meg, akik ezeket a jogaikat törvényben meghatározott módon, választott képviselőik útján gyakorolják.  

 

6. A területi roma nemzetiségi önkormányzat jogi személy. A területi roma nemzetiségi 

önkormányzat képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult, az elnökhelyettes 

akadályoztatása esetén az önkormányzat képviseletét a Pénzügyi Bizottság elnöke látja el. 

 

7. A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos jelképe:  

Heves megye címere, valamint a tradicionális cigánykerék. A megye címerének leírását és használata 

engedélyezésének rendjét a Heves Megyei Önkormányzat 7/1991.(X.22.) HMÖ rendelet tartalmazza. 

A területi önkormányzat kitüntetéseket és elismerő címeket külön önkormányzati határozatban 

alapíthat.  

 

8. Az önkormányzat kitüntetéseiről és ezek odaítélésének feltételeiről és szabályairól, valamint az 

általa képviselt nemzetiség helyi ünnepeiről külön határozatot hoz.  

 

9. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatait a Heves Megyei Önkormányzat 

honlapján (www.hevesmegye.hu) teszi közzé.  

 

 

 

10. A területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról és a működést 

segítő feladatok végrehajtásáról a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal gondoskodik a megyei 

önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak 

szerint. 

 

 

II. 

A területi önkormányzat céljai 

 

A Heves megyében élő roma nemzetiség érdekeinek területi szintű képviselete, védelme, a magyarországi 

roma nemzetiség társadalmi integrációjának elősegítése identitástudatának ápolása mellett, a kulturális 

autonómiájának megőrzése és erősítése, hatékony politikai érdekképviseletének ellátása, valamint a 

magyarországi roma nemzetiség szociális helyzete javulásának elősegítése.  

 

 

 
1 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 

mailto:kisebbsegionkorm@hevesmegye.hu
mailto:romatitkarsag@gmail.com
http://www.hevesmegye.hu/
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III. 

A területi önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre 

 

1. A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik 

meg, a nemzetiségi önkormányzatot az elnök képviseli. A területi nemzetiségi önkormányzat testülete 

a közgyűlés.  

 

2. A területi roma nemzetiségi önkormányzatnak a Nek. törvény állapíthat meg kötelező feladat és 

hatáskört. 

A területi nemzetiségi önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyekben - a 

törvény keretei között - önállóan vagy más szervekkel együttesen járhat el.  

 

3. A területi nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében 

eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan 

megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat.  

 

4. A területi roma nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében dönt: 

a) elnöke, elnökhelyettese megválasztásáról, 

b) bizottság létrehozásáról, 

c) bírósági ülnökök megválasztásáról, 

d) költségvetéséről és zárszámadásáról,2 

e) hatáskörébe tartozó kinevezésről, vezető megbízásról, 

f) pályázat, állami támogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, támogatásról történő 

lemondásról, 

g) olyan ügyben, amely törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat szerint át nem ruházható 

hatáskörébe tartozik. 

A tulajdonost megillető jogosultságokról a nemzetiségi önkormányzat testülete át nem ruházható 

hatáskörében minősített többséggel határoz. Hatáskört a nemzetiségi önkormányzat testülete 

bizottságaira, tisztségviselőire nem ruház át, azokat közgyűlése gyakorolja. 

 

5. A területi roma nemzetiségi önkormányzat kapcsolatot tart 

a) a roma nemzetiség országos szervezeteivel, 

b) a Heves megyében működő települési önkormányzatokkal és települési roma nemzetiségi 

önkormányzatokkal,3 

c) a Heves Megyei Önkormányzattal, annak hivatalával, 

d) más társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal. 

A területi roma nemzetiségi önkormányzat az 5. pont szerinti szervezetekkel, így különösen a helyi 

önkormányzatokkal és azok szerveivel, elsődlegesen a Heves megyei roma nemzetiség Nek. törvényben 

rögzített alapvető jogainak érvényesülése, a nemzetiségi közügyek intézése érdekében az együttműködés 

konkrét formáinak meghatározása céljából kötött együttműködési megállapodások alapján, az azokban 

konkrétan rögzített módon tart kapcsolatot. 4 

 

6. A megyei önkormányzat és a területi roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás - a Nek. törvény rendelkezéseire is figyelemmel - tartalmazza  

a) a területi roma nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeit,  

b) a területi roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, 

valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének szabályait, 

c) az önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétel és adószám igénylésével 

kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, 

d) a területi roma nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a pénzügyi 

ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítésigazolási feladatokat, 

 
2 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 
3 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 
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e) a területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, valamint az ezzel kapcsolatos 

végrehajtási feladatokat, 

f) a megyei önkormányzat képviseletét a területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein, 

g) a területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, 

feltételeket.5 

 

 

IV. 

Az önkormányzat testülete  

 

1. A területi roma nemzetiségi önkormányzat feladatait a testület és a testület bizottságai, a testület 

tagjai közül választott elnök, elnökhelyettes látják el.  

 

2. A testület tagjainak száma: 7 fő.  

 

3. A képviselők és a Bizottsági tagok névsorát az SzMSz 1. melléklete tartalmazza. 

 

4. A megyei önkormányzat a területi roma nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás 

alapján, az abban rögzítettek szerint biztosítja a területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi 

működésének személyi és tárgyi feltételeit, valamint gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 

feladatok ellátásáról. 

 

 

V. 

A testület működése  

A testület munkaterve  

 

1. A testület a tervezhető feladatok ütemezése érdekében éves munkatervet fogad el.  

 

2. A munkaterv összeállításához a testület elnöke javaslatot kér:  

a) a testület tagjaitól,  

b) a testület bizottságaitól,  

c) a főjegyzőtől. 

 

3. A munkaterv tartalmazza:  

  a) a testületi ülések időpontját és napirendjét,  

  b) a napirendi pontok előadóit,  

  c) a napirendi pontot véleményező bizottság (ok) megjelölését,  

  d) az előkészítésért felelős személy megnevezését,  

  e) a bizottságoknak megtárgyalásra ajánlott témákat,  

  f) a közmeghallgatás tárgyát és időpontját,  

  g) egyéb szervezési jellegű feladatokat.  

 

4. A munkaterv előkészítéséről és testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.  

 

5. A munkatervet a Heves Megyei Önkormányzat honlapja útján (www. hevesmegye.hu.) közzé kell 

tenni.  

 

 

 

 

 

 
5 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 



11 

VI. 

A testület ülései 

 

1. A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.  

 

2. A testület rendes és rendkívüli üléseit az elnök hívja össze.  

 

3. A közgyűlés és a bizottságok ülésének, illetve az ülések előkészítő anyagainak nyelve a magyar. 

A nemzetiségi képviselő és a bizottság nemzetiségi képviselő tagja az üléseken anyanyelvét a Nek. 

törvényben foglaltak szerint használhatja. 6 

 

 

VII. 

A testület megalakulása  

 

1. A testület alakuló ülését a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnöke hívja össze.  

 

2. Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.  

 

3. Az alakuló ülésen a területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlése a tagjai közül társadalmi 

megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású 

elnökhelyettest választ. 

 

 

VIII. 

Az elnök megválasztása  

 

1. A testület megalakulását követően nyílt szavazással megválasztja az elnököt.  

 

2. Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.  

 

3. Az elnök megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem 

egyezik bele.  

 

4. A testület elnöke az lesz, aki a megválasztott képviselők, több mint felének szavazatát megkapja.  

 

 

IX. 

Az elnökhelyettes megválasztása  

 

1. A testület megalakulását követően nyílt szavazással az elnök helyettesítésére, munkájának 

segítésére elnökhelyettest választ.  

 

2. Az elnökhelyettes személyére a testület tagjainak sorából az elnök tesz javaslatot.  

3. Az elnökhelyettes megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános 

tárgyalásba nem egyezik bele.  

 

4. Az elnökhelyettes az lesz, aki a megválasztott képviselők, több mint felének szavazatát megkapja.  

 

5. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el az elnök feladatait, illetve rendelkezik 

annak jogosítványaival.  

 

 
6 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
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X. 

Testületi ülések  

 

1. A testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart, amely egy alkalommal, 

közmeghallgatással egészül ki.  

 

2. A közmeghallgatás a közgyűlés olyan ülése, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői a helyi nemzetiségi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A 

közmeghallgatás időpontját a közgyűlés a munkatervében határozza meg. A közmeghallgatás időpontjáról 

szóló tájékoztatást a testület a megyei önkormányzat hirdetőtábláján és a hevesmegye.hu internetes 

oldalon a közmeghallgatás előtt legalább tizenöt nappal közzéteszi. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv 

készül. A közmeghallgatáson elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb a 

közmeghallgatástól számított tizenöt napon belül választ kell adni.7 

 

3. A testület a munkatervtől eltérő időpontban is összehívható (rendkívüli ülés).  

 

4. A testület hatáskörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem jelentős kárral 

járna, a testületet kötelező haladéktalanul összehívni.  

 

4.   A testület ülését tizenöt napon belüli időpontra8 össze kell hívni:  

a) a nemzetiségi önkormányzati képviselők több, mint egynegyede, 

b) a nemzetiségi önkormányzat bizottsága, vagy 

c) a Heves Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, amennyiben az indítvány tartalmazza a 

testületi ülés összehívásának indokát, napirendjét, pontos időpontját és helyszínét, továbbá  

d) a közigazgatási szerv megkeresésére, amennyiben az indítvány a nemzetiségi önkormányzat 

egyetértésének, véleményének vagy állásfoglalásának beszerzésére irányul.9 

 

5. Rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt - a javasolt napirendi pont megjelölésével - a 

testület elnökénél kell írásban előterjeszteni.  

 

6. Az előterjesztés alapján a testületet nyolc napon belüli időpontra kell összehívni.  

 

7. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát 

és tervezett napirendjét.  

 

 

XI. 

A testületi ülés összehívása  

 

1. A testületi ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke írásbeli meghívóval hívja össze.  

 

2. A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy 

azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt – a képviselő választása szerint 

elektronikus vagy postai úton - megkapják.  

 

3. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirendi 

pontoknak a megjelölését és az előterjesztők nevét is.  

 

4. A területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a megyei főjegyzőt vagy a vele 

azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottját meg kell hívni. A megyei főjegyző, vagy a vele 

azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja köteles jelezni a testületi ülésen, ha 

jogszabálysértést észlel. 

 

 
7 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
8 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
9 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
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XII. 

Az előterjesztések  

 

1. A testület az ülés napirendi pontjait írásban benyújtott előterjesztések alapján tárgyalja.  

 

2. A testület elé előterjesztést tehetnek:  

a) az elnök és az elnökhelyettes,  

b) a képviselők,  

c) a testület bizottságai, 

d) a megyei önkormányzat jegyzője, 

e) a testület által felkért szerv vezetője.  

3. A jelentősebb előterjesztések az Elnöknél írásban nyújthatók be, ezek köre: önálló indítványok, 

sürgősségi javaslatok és módosító javaslatok.  

 

4. Szóbeli előterjesztés kivételesen, az indokok megjelölésével tehető. Szóbeli előterjesztésnek kell 

tekinteni az ülés napján kiosztott írásos előterjesztést is.  

 

5.  Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:  

 a) a tárgyat és a tényállást,  

 b) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,  

 c) a döntési javaslat indokait, a döntés várható (gazdasági, társadalmi) hatásait,  

 d) a döntési (határozati) javaslatot, valamint,  

 e) szükség szerint a határidő és a felelős megjelölését.  

 

6.  A testület ülésére – tagokon kívül – tanácskozási joggal meg kell hívni a Heves Megyei Közgyűlés 

nemzetiségi ügyekkel foglalkozó Bizottságának elnökét, a megyei főjegyzőt, vagy annak 

megbízottját, valamint akiknek a meghívását az elnök a napirendi pontok megtárgyalásához 

indokoltnak tartja.  

 

7.  A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a testület előterjesztésébe és ülésének a 

jegyzőkönyvébe.  

 

8. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

9. A hozzáférhetőségről az elnök gondoskodik.  

 

 

XIII. 

Az ülések nyilvánossága  

 

1. A testület ülései - az általános szabály szerint - nyilvánosak, a nyilvános ülésen bárki részt vehet, 

a nyilvános ülésen ily módon résztvevő hallgatóság az ülésterem kijelölt részén foglalhat helyet és az ülés 

rendjét nem zavarhatja. 

 

2. A testület zárt ülést tart a következő ügyekben: 

a) összeférhetetlenségi, 

b) méltatlansági, 

c) kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

d) vagyonnyilatkozati eljárás és 

e) fegyelmi büntetés kiszabása során. 

 

3. A testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján 

a) választás, 

b) kinevezés, 

c) felmentés, 

d) vezetői megbízás, megbízás visszavonása, 
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e) fegyelmi eljárás megindítása, 

f) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 

 

4.  A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 

5.  A testület zárt ülést tart, ha a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott eseteken túl 

törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja. 

 

 

XIV. 

A rendes ülés napirendje  

 

1. A testületi ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívójában tesz javaslatot.  

 

2. A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármely képviselő javaslatot 

tehet.  

 

3. A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:  

a) határozati javaslatok,  

b) közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok,  

c) tájékoztatók,  

d) egyebek.  

 

4. Az ülés napirendjéről a testület vita nélkül dönt.  

 

 

XV. 

A testületi ülés tanácskozási rendje  

 

1. A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén 

az elnökhelyettes elnököl.10 11Az elnöki és az elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós 

akadályoztatásuk esetén, a közgyűlést a korelnök hívja össze és vezeti.12 

 

2. A testületi ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett időpontban kell kezdeni.  

 

3. Az ülést az ülés elnöke nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent képviselők számbavétele és a 

testület határozatképességének megállapítása.  

 

4. Ha a testületi ülés nem határozatképes, az ülést 15 napon belül újra össze kell hívni.  

 

5. Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozat hozatalánál ellenőrizni kell a képviselők 

számát és a határozatképességet.  

 

6. Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról, ennek keretében rendre 

utasítja azt, aki a közgyűléshez méltatlan magatartást tanúsít, ismételt esetben a rendzavarót az 

ülésteremből kiutasíthatja.13 

 

7. A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót 

kérhet. Az ügyrendi javaslatról a testület egyszerű többséggel, vita nélkül dönt.  

 

 

 
10 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13/2015. (VI. 11.) számú Közgyűlési határozata 
11 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 
12 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
13 Kiegészítette: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
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8.  A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót, jelentkezésük 

sorrendjében. A képviselő a napirendi pont tárgyalása során egy napirendi ponthoz max. 3 

alkalommal max. 3-3 perces időkeretben szólhat hozzá. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, 

az elnök a vitát lezárja.  

 

9. A vita lezárását bármelyik képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület felszólalás és vita nélkül, 

egyszerű szótöbbséggel azonnal dönt.  

 

10.  A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagja a testületi ülésen az elnöktől, elnökhelyettestől, a 

bizottság elnökétől megyei nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az 

érintett az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – köteles érdemi választ adni.  

 

11. A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagja kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a 

jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.  

 

XVI. 

Döntéshozatal szabályai 

 

1. A testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen 

érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő 

kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselőt a 

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.  

 

2. A testület akkor határozatképes, ha az ülésen és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők több, mint a fele jelen van.  

 

3. A javaslat elfogadásához  

a) egyszerű többséget igénylő döntés esetén a döntéshozatalnál jelenlévő,  

b) minősített többséget igénylő döntés esetén a megválasztott képviselők több, mint a felének igen 

szavazata szükséges.  

 

4.  A testület - törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - 

egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntését. 

 

5. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként 

szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel 

szavazásra. Szavazni először az ,,igen”, majd a ,,nem” végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre 

adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök – a 

döntés szó szerinti elmondásával - hirdeti ki a határozatot.  

 

6. A testület minősített többséggel dönt a Nek. törvény 92. § (4) bekezdésében, 98. § (1) bekezdésében, 

113. §-ában, 114. § (2) bekezdésében és 125. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyeken túl 

a) szervezete és működése részletes szabályairól, 

b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség ünnepeiről, 

c) költségvetésének elfogadásáról, módosításáról, 

d) az éves munkaterv elfogadásáról, 

e) gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, vagy az ezekben való 

részvételről, 

f) önkormányzati társulás létrehozásáról vagy a társuláshoz való csatlakozásról, 

g) feladat- és hatáskör átvételéről, 

h) érdek-képviseleti szervvel, más szervezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről, 

i) bizottság létrehozásáról, bizottság tagjainak megválasztásáról, 

j) az egyes napirendi pontok, vagy a teljes testületi ülés vonatkozásában szó szerinti jegyzőkönyv 

elkészítéséről, 

k) olyan ügyekben, amely törvény szerint a nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörébe 

tartozik. 
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XVII. 

A testület döntései  

 

1. A testület döntései testületi határozatok. A testület határozatban foglal állást azokban az 

ügyekben, amelyekben a nemzetiségi önkormányzatot véleményezési, egyetértési, döntési jog illeti meg. 

A tájékoztatók tudomásulvételéről a testület határozatot hoz.14 

 

2. A határozatokat naptári évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal és a határozathozatal 

dátumával (év, hónap, nap) kell ellátni.  

 

 

XVIII. 

A testületi ülés jegyzőkönyve  

 

1. A testület üléséről – a területi roma nemzetiségi önkormányzat működése során a nemzetiségi 

nyelv használatának általános lehetőségét nem érintve, a testület 19/2012. (XI.29.) számú határozata 

értelmében - magyar nyelven jegyzőkönyv készül, amely a Nek. törvény 95. § (2) bekezdésében 

foglaltakon túl tartalmazza:  

a) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,  

b) döntésenként az „igen”, a „nem”, szavazatok és a tartózkodások pontos számát,  

c) a határozatok szó szerinti szövegét,  

d) a képviselők kérésére írásos külön véleményüket a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 

 

2. A testület – bármely tagjának kezdeményezésére – minősített többségű határozatával elrendelheti az 

egyes napirendi pontokról, vagy a teljes ülésről szó szerinti jegyzőkönyv készítését. Szó szerinti 

jegyzőkönyv készítésére irányuló kezdeményezést az egész ülésre vonatkozóan a napirendi pontok 

elfogadását követően, egy adott napirend vonatkozásában az adott napirend megnyitásakor lehet 

kezdeményezni. A jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv elkészítésének segítése céljából hangfelvételt 

készíthet, amely nem helyettesíti a jegyzőkönyvet. A zárt ülésen tilos egyéni hangfelvétel készítése.15 

 

3. A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és 

a testület által a képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.  

 

4. Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, 

valamint a megyei főjegyzőnek. 

A jegyzőkönyv részét képezi az ülésre szóló meghívó, a közmeghallgatásról szóló közlemény és az 

előterjesztések. 

 

5. A területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlése üléseire készült előterjesztések és 

jegyzőkönyvek – a zárt ülésre készült előterjesztések és jegyzőkönyvek kivételével – megtekinthetők a 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 

földszint) hivatali időben. A területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének határozatai a 

www.hevesmegye.hu oldalon megtekinthetők. 

 

 

XIX. 

A testület tagjai  

A képviselők jogállása  

 

1. A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és Magyarország 

Alaptörvénye határozza meg.  

 

 
14 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
15 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 

http://www.hevesmegye.hu/
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2. A területi roma nemzetiségi önkormányzat testületének tagja a nemzetiségi ügyekben az adott 

nemzetiség érdekeit képviseli.  

 

3. A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.  

 

 

XX. 

A képviselő jogai  

 

1. A területi roma nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a 

megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

  

2.  A képviselő a Nek. törvényben – különösen, de nem kizárólagosan a 101. §-ban – rögzítetteken 

túl 

a) részt vesz a testület döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében,  

b) az elnöknek bejelenti, ha a testület vagy annak bizottsága ülésén való részvételben, vagy egyéb 

megbízásának teljesítésében akadályoztatva van, 

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. 

 

 

XXI. 

A képviselő kötelezettsége16 

 

1. A képviselő köteles:  

a) részt venni a testület munkájában,  

b) felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,  

c) bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy a bizottság ülésén való részvételben, vagy egyéb 

megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, 

d) megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a megyei kormányhivatal 

által szervezett ingyenes képzésen,17 

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

Nek. törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni. A képviselő saját 

vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, 

valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. Amennyiben a képviselő 

kilencven napon belül nem tesz eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nemzetiségi 

önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik. 

f)  e)a megválasztásától számított harminc napon belül kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 

törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). A 

nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme 

benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a közgyűlésnél igazolni az adatbázisba 

való felvételének megtörténtét. A nemzetiségi önkormányzati képviselő a képviselői jogokat nem 

gyakorolhatja, amíg kötelezettségeit nem teljesíti. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba 

történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 

felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a közgyűlést és a 

megyei kormányhivatalt. 

 

 

XXI/A.18 

A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok 

 

1. A nemzetiségi önkormányzati képviselő feladatai ellátása során köteles 

a) a közérdeket előtérbe helyezni, és nem a közvetlen vagy közvetett saját egyéni, illetve közvetlen vagy 

közvetett egyéni érdeke megszerzése céljából egyének vagy egyének csoportjai érdekeit, 

 
16 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
17 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
18 Kiegészítette: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
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b) tiszteletben tartani minden más képviselő és köztisztviselő hatáskörét és jogosultságait, feladatai 

ellátása során a meggyőzés és az érvelés módszerével tevékenykedni,  

c) amennyiben megbízatásával összefüggő, közvetlen vagy közvetett egyéni érdekeit érintő ügyben dönt, 

a határozathozatal és a szavazás előtt nyilatkozni érdekeltségéről, valamint köteles betartani minden, 

az összeférhetetlenségre vonatkozó hatályos jogszabályt.  

d)  döntéshozatalkor tartózkodni minden olyan közvetlen vagy közvetett egyéni érdeke vagy adott 

személy egyéni érdeke, illetve csoportos érdekek figyelembevételétől, ami alkalmas közvetlen vagy 

közvetett egyéni előny megszerzésére. 

 

2.  A nemzetiségi önkormányzati képviselő feladatai ellátása során tiszteletben tartja az irányadó 

költségvetési és pénzügyi szabályokat, biztosítja a közpénzek megfelelő, a hatályos jogszabályok 

keretei között történő felhasználását.  

 

3. A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása időtartama alatt, feladatai ellátása során a 

megyei roma lakosság egészének tartozik felelősséggel.  A képviselő körültekintően válaszol az 

állampolgárok valamennyi   kérdésére, amelyek   feladatainak   végrehajtására, működésére, annak 

indokoltságára vonatkoznak.   

 

 

XXII. 

A testület bizottságai19 20 21 22 

 

1. A testület feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében az alábbi, háromfős 

állandó bizottságokat hozza létre:  

a) Pénzügyi Bizottság  

b) Oktatási-, Sport-, Kulturális-,Szociális-, és Egészségügyi Bizottság. 

  

2. A képviselő testület meghatározott feladatok ellátására eseti bizottságot hozhat létre az állandó 

bizottságokra vonatkozó szabályok szerint.  

 

3. A háromfős bizottság legalább egy tagja a nemzetiségi önkormányzat tagja. A nemzetiségi 

önkormányzat elnöke nem lehet a bizottság elnöke és a bizottság tagja sem.  

 

4. A bizottság tagjainak megbízatása a bizottság létrehozásának idejére szól.  

 

5. A bizottság a feladatkörében előkészíti a testület döntését. A roma nemzetiségi önkormányzat 

testülete által ráruházott hatáskörben döntést hoz, e jogkörében hozott döntéseit a nemzetiségi 

önkormányzat közgyűlése felülvizsgálhatja.  

 

6. A Pénzügyi Bizottság ellátja a képviselők mandátum vizsgálatával, összeférhetetlenségi 

eljárásával és vagyonnyilatkozataik vizsgálatával kapcsolatos feladatokat. 

 

7. A bizottságot a nemzetiségi önkormányzat elnökének vagy bármely bizottsági tag indítványára 

össze kell hívni.  

 

8.  A bizottság szükség szerint tart ülést, valamint az elvégzett vizsgálat alapján jelentést készít a 

Testületnek.  

 

9. A bizottság a testület szerveitől, tisztségviselőitől információt, jelentést, felvilágosítást, beszámolót 

kérhet, az irataiba betekinthet. Szükség esetén a testület összehívását kezdeményezi.  

 
19 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 43/2015. (XI. 30.) számú Közgyűlési határozata 
20 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 32/2017. (X.11.) számú Közgyűlési határozata 
21 Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 
22 Hatályon kívül helyezte: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
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6. A bizottság működésére, határozatképességére, döntéshozatalára a nemzetiségi önkormányzati 

testület működésének, döntéshozatalának szabályait kell megfelelően alkalmazni.  

 

7. A nemzetiségi önkormányzat elnöke felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a 

nemzetiségi önkormányzat testületének határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat érdekeit. A 

felfüggesztett döntésről a nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következő ülésen határoz. 

 

 

XXIII. 

Az elnök  

 

1. A testület tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ.  

 

2. Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a megyei önkormányzat közgyűlésének ülésén.  

 

3. Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:  

a) képviseli a nemzetiségi önkormányzatot, 

b) segíti a képviselők munkáját,  

c) összehívja és vezeti a testület üléseit,  

 d) gondoskodik a testületi ülésről készült jegyzőkönyv elkészítéséről, az önkormányzati 

határozatokat, valamint a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt 

aláírja,  

 e) kapcsolatot tart a megyei közgyűlés elnökével, főjegyzőjével, bizottságok elnökeivel, erre nézve 

meghatározható rendszeres egyeztető megbeszéléseket kezdeményez,  

 f) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, személyi 

feltételekről, gondoskodik a megyei önkormányzattal való jó együttműködésről, az államigazgatási 

szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,  

 g) dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben, 

 h) előterjeszti az önkormányzat költségvetési tervét, zárszámadását,  

 i) felügyeli a szakmai bizottságok munkáját,  

 j) rendelkezik a nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlája felett,  

 k) dönt a két testületi ülés közötti időszakban felmerülő fontos és halaszthatatlan politikai és 

gazdasági kérdésekben, egyben tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a testület felé.  

 

4. Az elnöknek a bizottság(ok) működésével összefüggő jogkörei különösen:  

a) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását,  

b) felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a nemzetiségi önkormányzat testületének 

határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a 

nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következő ülésen határoz.  

 

5. Az elnök munkáját elnöki tanácsadók segíthetik. Az elnöki tanácsadók a testületi ülésen 

tanácskozási joggal vesznek részt, segítik az elnök munkáját, mely keretében a nemzetiségi közügyek 

ellátása tekintetében az elnök tőlük tanácsot kérhet, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek. Az 

elnöki tanácsadók munkájukat társadalmi megbízatásban látják el.23 

 

 

XXIV. 

Elnökhelyettes 

 

1. A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású 

elnökhelyettest választ. Az elnök akadályoztatása esetén – figyelemmel az I. 6. pontban foglaltakra is - az 

elnökhelyettes ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.  

 

 
23Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 
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2. Az elnökhelyettes kapcsolatot tart a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, 

valamint előkészíti és felügyeli a területi roma nemzetiségi önkormányzat szakmai programjainak 

végrehajtását.  

 

3. Az elnökhelyettes tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az elnöknek, illetve a testületnek, 

koordinálja a területi roma nemzetiségi önkormányzat bizottságainak munkáját.  

 

 

XXV. 

Az önkormányzat költségvetése, vagyona, gazdálkodása  

 

1. A testület saját hatáskörében határozza meg:  

a) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben szabályozottak szerint, a Heves Megyei Önkormányzat 

vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát,  

b) költségvetését, zárszámadását.  

 

2. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a 

finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg. A 

nemzetiségi önkormányzati bevételek forrása különösen: 

a) az állam költségvetési támogatása, 

b) egyéb támogatások, 

c) a saját bevételek, vállalkozási bevételek, 

d) a vagyonának a hozadéka, 

e) az egyéb adományok, 

f) az átvett pénzeszközök. 

Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben támogatást nyújt 

a)  a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi közfeladatok ellátásához, 

b) a nemzetiségek oktatási és kulturális önigazgatása, a nemzetiségi kulturális autonómia körében 

megvalósuló tevékenységekhez, projektekhez, 

c) államháztartáson belüli és kívüli nemzetiségi szervezetek részére a nemzetiségek kulturális 

autonómiájának fejlesztéséhez. 

Az állam költségvetési támogatásának célja az, hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére 

álljon az általuk ellátott kötelező nemzetiségi közfeladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezete.24 

 

3. A testület évente köteles költségvetését megállapítani. A költségvetés tervezetének elkészítéséről, és a 

tervezetnek a testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.  

 

4. Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a szabályszerűségéért az elnök felel. 

 

5. A területi roma nemzetiségi önkormányzat a költségvetése elkészítésének és elfogadásának rendjét, a 

beszámolási kötelezettséget, a költségvetési gazdálkodás részletszabályait, a kötelezettségvállalást, az 

ellenjegyzést, a teljesítésigazolást, az érvényesítést, utalványozást és a gazdálkodását érintő 

részletszabályokat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött Együttműködési megállapodásban 

rögzítettek szerint végzi. 

 

6. A területi roma nemzetiségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a 

testületi ülés hatáskörébe tartozik.  

 

7. A területi roma nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és a pénzellátásával kapcsolatos 

minden pénzforgalmat önálló költségvetési számlán bonyolít le.  

 

8. A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére és a testületi (közgyűlési) döntés alapján a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati 

képviselő jogosult kötelezettségvállalásra.25 

 
24Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 
25Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 
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9. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője, 

ennek hiányában a Főjegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó 

köztisztviselő jogosult. 

 

10. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos 

személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és teljesítést igazoló személlyel. 

 

11. A területi roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges irodahelyiséget a Heves Megyei 

Önkormányzat biztosítja a Nek. törvény alapján megkötött Együttműködési megállapodásban 

rögzítettek szerint. 

 

 

XXVI. 

Hatálybalépés 

 

1.  Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása napján lép hatályba.  

 

2.  Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 3/2012. (II.17.) számú határozatával elfogadott szabályzat hatályát veszti. 

 

 

 

        

 

 

 

  

Danyi Sándor s.k. 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének 

elnöke 
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A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott  

Szervezeti és Működési Szabályzatának 

1. melléklete2627 

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 

 

1. Danyi Sándor   Elnök 

2.  Barkóczi Géza   Elnökhelyettes 

3. Baranyi Péter   Képviselő 

4. Botos László   Képviselő 

5.          Csik Zsolt                                Képviselő 

6. Suha Jenő   Képviselő 

7. Suha József               Képviselő 

 

 

Bizottságok28 29 

 

Pénzügyi Bizottság: 

Suha József   elnök   

Botos László   tag 

Csik Zsolt  tag 

 

 

Oktatási-, Sport-, Kulturális-,Szociális-, és Egészségügyi Bizottság: 

Suha Jenő   elnök 

Baranyi Péter   tag 

Horváth Tibor  külsős tag 

 

Elnöki tanácsadók 

 

     

Bundri József 

Kökény Attila 

Lakatos Zsolt 

Lólé László 

Rézműves Róbert 

Zámbó Csabáné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 32/2017. (X.11.) számú Közgyűlési határozata 
27Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata 
28Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 43/2015. (XI. 30.) számú Közgyűlési határozata 
29 Hatályon kívül helyezte: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata 
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3. Napirendi pont: Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves 

Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 

 

 

Danyi Sándor:  

Ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a Heves Megyei Közgyűlés elnöke fogadta a Heves 

Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit és amire eddig ígéretet kaptak az elnöktől, 

azt teljesítette is.  

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

kapcsolatosan? 

 

Suha József 

Kérdezte, hogy mit ad a megyei önkormányzat a roma önkormányzatnak? 

 

Bocsi Mónika:  

A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 

évek óta azt biztosítja azt, ami az Együttműködési megállapodásban részletesen rögzítve van.  

 

Danyi Sándor:  

Elmondta, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársaitól minden segítséget 

megkapnak.  

 

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita:  

Elmondta, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában az egyik 

számítógép lecserélésre került. Irodabútorok közül a rosszabb bútorokat le tudják a közel-

jövőben cserélni. Az informatikusok rendszeresen ellenőrzik az informatikai eszközöket.  

 

Barkóczi Géza:  

Ismertette, hogy az iroda jól működik. Azok a bútorok, amik leselejtezésre kerülnek, azokat a 

közmunkaprogramban dolgozóknak ajánlják fel.  

 

Danyi Sándor:  

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

kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

21/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény módosított 80. §-a alapján 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 változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - 

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés elnöke gondoskodjon. 
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     Felelős:   Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke   

Határidő: Értelem szerint, figyelemmel az 

Együttműködési megállapodás Heves 

Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének a felülvizsgálat 

tárgyában hozott határozata 

időpontjára is  

 

Melléklet a 21/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozathoz 

 

 

Együttműködési megállapodás 

 

 

 

(Az Egerben, 2012. május 30. napján létrejött megállapodás szövegében, a Heves Megyei 

Önkormányzat Közgyűlése …../2020.(……….) számú határozatával és a Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 21/2020.(IX.21.) számú határozatával felülvizsgált 

szövegrész dőlt betűvel szedett.) 

 

Amely létrejött egyrészről 

Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Dr. Juhász Attila 

Simon, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, adószáma: 15728946-2-10, 

statisztikai jelzőszáma: 15728946-8411-321-10), mint Megyei Önkormányzat, a továbbiakban 

Megyei Önkormányzat 

 

Másrészről 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi 

Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, adószáma: 

15762348-2-10), mint Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat 

 

között alulírott helyen és időpontban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

80. §-a alapján az alábbi feltételekkel: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1./ A Megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési 

lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek 

teljesítését. A Megállapodás főbb területei: 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás. 

- A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein. 

 

2./ A Megállapodás tartalmának meghatározásánál a következő jogszabályok kerültek 

figyelembe vételre 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény), 
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- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Ávr.), 

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet 

 

 

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 

 

1./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a 

Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, 

technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség 

infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését (villamos energia 

költség, fűtés, területarányos vízdíj, területarányos őrzés-védelmi költségek, vezetékes 

telefonköltség, internet használat költsége). 

 

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához térítésmentesen 

biztosítja az Eger Dobó tér 6/A. szám alatt található ingatlanában a III. emeleti 17,85 m2 

alapterületű 1. számú, a 11,7 m2 alapterületű 2. számú és a 11,8 m2 alapterületű 3. számú 

irodahelyiségeket, valamint a hozzá tartozó 9,6 m2 alapterületű közlekedőt. 

 

2./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján közreműködik a 

Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítése során, így különösen meghívók, 

előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbá a jegyzőkönyvek 

benyújtása, valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása, mely feladatokat a Megyei 

Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya lát el. 

 

3./ A Megyei Önkormányzat ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, így különösen a költségvetés előkészítése, 

könyvvezetés, beszámoló készítése, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának 

megszervezése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása, mely feladatokat a Megyei 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya lát el.  

 

4./ Az előző 1./ – 3./ pontokban megjelölt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Megyei 

Önkormányzat viseli. 

 

III. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás 

 

A./ Költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje: 

 

1./ Heves megye főjegyzője a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészíti 

a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a 

Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé. 

 

2./ A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya egyeztetést folytat a Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. A Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben és 

az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.  
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3./ A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a 

központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a 

központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 

Nemzetiségi Önkormányzat testületének. 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről úgy szolgáltat 

információt a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, hogy az a Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetésével kapcsolatos adatszolgáltatási-, tájékoztatási kötelezettségének a jogszabály által 

előírt határidőben eleget tudjon tenni. 

A Nemzetiségi Önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről az államháztartás 

pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ennek végrehajtása 

érdekében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat 

jóváhagyott elemi költségvetéséről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes 

szervének. 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő 

adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Osztályának vezetője a felelős.  

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési 

jogosultsággal nem rendelkezik. 

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételi 

és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállalásaiért és 

tartozásaiért nem felelős. 

 

4./ A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetési határozata alapján módosíthatók. 

Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, 

bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az 

esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a Nemzetiségi Önkormányzat 

testülete dönthet. 

Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat - Megyei 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - módosításáról a Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökének előterjesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt.  

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb 

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja 

a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot 

érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat 

csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell 

terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. 

A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének 

előkészítéséért Heves Megye Főjegyzője felelős. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól 

és az abban bekövetkezett változásairól a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya 

naprakész nyilvántartást vezet. 

 

B./ Beszámolási kötelezettség: 

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről november 30-ig 

tájékoztatja a Képviselő-testületet, melynek előkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztályának a feladata. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat 

költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását - amennyiben betervezésre került - a 

tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés 

teljesülésének alakulását. 
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A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott 

költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási 

rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és 

kiadásról el kell számolni. 

A - Heves megye főjegyzője által a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján 

előkészített - zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a 

képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon 

belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 

zárszámadási határozat-tervezettel együtt a képviselő-testület részére (rendelkezésre állása 

esetén) tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstárnak az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése 

keretében a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan 

elkészített jelentését.   

A Nemzetiségi Önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez 

hasonlóan – határozatban köteles elfogadni. 

A féléves és éves költségvetési beszámolót a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal a 

megadott határidőig a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya nyújtja be a Magyar 

Államkincstár területileg illetékes szervéhez. 

 

C./ Költségvetési gazdálkodás szabályai, kötelezettségvállalás: 

 

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Megyei 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, amely a költségvetési szervekre vonatkozó 

gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait. 

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és 

ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a 

meghatározását a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és Heves megye 

főjegyzőjének 2/2015. (I.12.) számú utasítása melléklete, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat gazdálkodási szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.  

 

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére – 

figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott 

szervezeti és működési szabályzatában foglaltakra is - kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat 

kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak 

írásban történhet.  

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel 

csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. 

A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre 

áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás 

nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

A Nemzetiségi Önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az 

olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el, 

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. 

Az a)-b) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, 

utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Nemzetiségi Önkormányzat Szabályzata 

rögzíti. 

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Megyei 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik. 
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3./ Ellenjegyzés: 

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a 

Nemzetiségi Önkormányzat hatályos szabályzata szerint, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére 

felhatalmazott személy jogosult. 

A felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell 

győződnie arról, hogy  

- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és 

várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

- a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 

- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a 

pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és – amennyiben 

nem a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló - a Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökét. 

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 

dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 

személy aláírásával kell igazolni.  

 

4./ Teljesítésigazolás: 

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke, illetve az általa kötelezettségvállalásra felruházott közgyűlési tag az adott ügylet 

kapcsán, továbbá egyedi ügyben hozott közgyűlési határozat alapján, a Közgyűlésnek az adott 

feladat végrehajtásáért felelős, a teljesítés igazolására is felhatalmazott tagja jogosult. 

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra 

jogosult személy aláírásával kell igazolni. 

Nem kell teljesítésigazolást végezni az Áht. 36. § (1) bekezdése szerint minősülő más fizetési 

kötelezettség esetén, amely jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az 

összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító 

kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség. 

 

5./ Érvényesítés: 

Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Megyei Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztályának dolgozója írásban jogosult.  

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő 

keltezéssel ellátott aláírását.  

Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában 

ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben 

az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a 

Nemzetiségi Önkormányzat belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e. 

 

6./ Utalványozás: 

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 

Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás 

visszavonása minden esetben csak írásban történhet.  

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más 

esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben. 
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D./ Összeférhetetlenségi követelmények: 

A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző 

ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő 

ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 

utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi 

ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem 

végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 

hozzátartozója, vagy maga javára látná el.  

A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi 

ellenjegyzésre, a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra jogosult 

személyekről és aláírás-mintájukról a Nemzetiségi Önkormányzat Szabályzatában foglaltak 

szerint naprakész nyilvántartást vezet. 

 

E./ Gazdálkodás: 

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat számlavezetőjénél, azaz a Magyar 

Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláját, melynek pénzforgalmi bankszámla száma: 

10035003-00312497-00000000. A számla feletti rendelkezésre jogosult személyek listáját a 

Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelési szabályzatának melléklete tartalmazza. 

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát a Kincstárban nyithat, és csak egy 

pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással 

kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani. 

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére 

- fizetési számlájához kapcsolódóan (a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, 

támogatások jogszabályban meghatározott esetben történő elkülönítésére szolgáló 

alszámla; fedezetbiztosításra történő elkülönítésre szolgáló alszámla; rövid lejáratú 

betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök 

elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból 

finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla) alcímű számlákat 

- letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 

- devizaszámlát vezethet. 

 

 

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárából a készpénzben 

történő kiadások teljesítésére a pénztári nyitvatartás figyelembe vételével kerülhet sor.  

A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatározott – éves 

támogatás közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú 

számlájára kerül utalásra.  

 

3./ A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 

kapcsolatos, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő adatszolgáltatási, 

nyilvántartási, adó és járulékbevallással és kezeléssel összefüggő feladatokat a Megyei 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.   

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Megyei Önkormányzati 

Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 

Osztálya a felelős. 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – 

elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban 

kerül bemutatásra.  
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IV. A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein 

 

1./ Heves megye főjegyzője, vagy vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja 

részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést 

észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és 

azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően. 

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

1./ A Megyei Önkormányzat az általa működtetett weboldalon - www.hevesmegye.hu - a 

Nemzetiségi Önkormányzat részére – annak testülete által hozott határozatok, beszámolók, és 

szabályzatok közzététele útján - megjelenést biztosít. 

 

2./ A Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben biztosított 

feladatellátáshoz az alábbi eszközöket bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére: 

- 1 darab asztali számítógép (gyári szám: NRH08070020) 

- 1 darab asztali számítógép (gyári szám: 321759)  

- 1 darab TFT monitor (gyári szám: ETL480200174001B16394J, 

- 1 darab TFT monitor (gyári szám: 706NDXQGD258)  

- 1 darab HP 1320 nyomtató (gyári száma: CNM7550362)  

- 1 darab multifunkciós lézernyomtató (gyári száma: NHA04140) 

- 1 darab Ephonos asztali telefonkészülék  

- 1 darab Linksys VOIP adapter (gyári szám: FLI00L620263) 

- 1 darab 8 portos switch 

- 9 darab szék,  

- 8 darab szék  

- 1 darab bőrszék, 

- 1 darab forgószék 

- 1 darab állófogas 

- 2 darab íróasztal,  

- 4 darab kisasztal,  

- 1 darab tárgyalóasztal 

- 1 darab ventilátor 

- 3 darab faliújság 

- beépített szekrénysor 

- 1 darab Sencor SVC 45BK típusú porszívó 

- 1 darab Lenovo ThinkCentre M91 MT PC (gyári szám: 1S4524AS3S4ZCF93) 

- 1.darab EIZO S2202 monitor (gyári szám: 22093050) 

- 1 darab Lenovo billentyűzet egér szett 

- 1 darab NOD 32 program 

- 1 darab Windows 10 Pro program (gyári szám: QLF0052) 

- 1 darab Microsoft Office program 

 

3./Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési 

Megállapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek 

biztosítására és a feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény 80. § 

(1) bekezdése értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. 

 

4./ Felek vállalják, hogy a Megállapodást minden év január 31. napjáig szükség szerint, általános 

vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják és 

szükség szerint (figyelembe véve a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, valamint a Megyei 

http://www.hevesmegye.hu/
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Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) 

önkormányzati rendeletét) – módosítják.  

 

5./ Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös 

aláírásával lép hatályba. Nemzetiségi Önkormányzat 1, Megyei Önkormányzat 2 eredeti 

példányt kap. 

 

6./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint 

annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján 

jelen Együttműködési megállapodásnak Megyei Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a 

pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 

 

Felek az előzőekben írt Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Eger, 2020. szeptember …..                                                   Eger, 2020. szeptember ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Eger, 2020. szeptember …. 

 

…………………………………… 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztály 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heves Megyei Önkormányzat 

dr. Juhász Attila Simon 

Heves Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
  

  

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
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4. Napirendi pont: Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év 

I. féléves gazdálkodásáról 

 

 

Danyi Sándor:  

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

kapcsolatosan? 

 

Botos László:  

Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadta az előterjesztést.  

 

Danyi Sándor:  

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

kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el.  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

22/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21-i ülésén 

az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

    Határidő: Azonnal  

 

 

 

 

5. Napirendi pont: Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének módosítására 

 

Bocsi Mónika:  

Ismertette, hogy a Közmunka Program alapján módosítás került beépítésre.  

 

Danyi Sándor 

Megköszönte a tájékoztatást. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 
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23/2020. (IX. 21.) 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.) Kormányrendeletben 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 

Módosított 

előirányzat I. Módosítás II. 

Módosított 

előirányzat 

II. 

Bevételek    Adatok Ft-ban 

Működési célú 

tám.áh.belülről  
2 080 000 2 387 332 0 2 387 332 

Működési célú 

tám.áh.belülről -

közfoglalkoztatás 

0 0 
 

3 694 079 
3 694 079 

Költségvetési 

maradvány 
104 142  104 140 0 104 140  

BEVÉTELI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

2 184 142 2 491 472 3 694 079 6 185 551 

Kiadások     

Személyi juttatások  0 97 000 3 412 509 3 509 509 

Munkaadókat terhelő 

járulékok és szocho 
0 167 258 264 470    431 728 

Egyéb szervezetek 

támogatása 
0 500 000 0 500 000 

Dologi kiadások 2 080 000 1 727 214 17 100 1 744 314 

Pénzmaradvány 

tartalék 
104 142 0 0 0 

KIADÁSI 

ELŐIRÁNYZATOK 

ÖSSZESEN 

2 184 142 2 491 472 3 694 079 6 185 551 

  

Felelős: Danyi Sándor  

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

 Határidő: értelem szerint 
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6. Napirendi pont: Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke által nyújtott támogatás felhasználásáról 

 

Danyi Sándor: 

Ismertette az előterjesztést. 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

Megállapította, hogy a  közgyűlés öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

24/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Markhot Ferenc Kórház 

Támogatására Alapítványnak - az 1/2020. (IV. 08.) számú veszélyhelyzeti határozatnak 

megfelelően - átadott 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű alapítványi forrás, 

támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolását, beszámolóját jóváhagyólag elfogadja. 

 

 

     Felelős: Danyi Sándor 

                                                                         Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

                                                                         Közgyűlésének elnöke 

                                                        Határidő: értelem szerint 

 

 

 

7. Napirendi pont: Javaslat támogatás nyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

 

Danyi Sándor: 

Ismertette az előterjesztést. 

 

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

kapcsolatosan? 

 

Bocsi Mónika:  

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jelenleg 1.338.319 Ft áll rendelkezésre, ebből a Mikulás 

Ünnepségre 600.000,- Ft van elkülönítve, melynek még járulékai is lesznek. A 300.000,-Ft 

összegű támogatás nyújtására figyelemmel, ebben az évben  megfontoltan kell tervezni a további 

kiadásokat. 

 

Barkóczi Géza:  

A Heves Megyei Közgyűlés elnökének ígérete az volt, hogy a Mikulás Ünnepséget 250.000,-Ft-

tal támogatja, akkor ennyivel több forrásuk marad.  

 

Bocsi Mónika:  

Javaslata az, hogy amennyiben ez a támogatás megvalósul, akkor a Mikulás Ünnepségről szóló 

határozatot módosítani kell, és akkor látják majd, hogy mennyi pénze marad az 

Önkormányzatnak.  
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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. 

 

Megállapította, hogy a közgyűlés öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

25/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. szeptember 21. napi 

ülésén arról döntött, hogy 300.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar 

Közhasznú Egyesület által, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma 

közösségek mindennapjait segítő személyek elismerését célzó 2020. szeptember 26. napján 

megrendezendő Szebb Jövőért 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 2020. október 31. napjáig 

köteles megküldeni.  

  

 Felelős: Danyi Sándor 

   Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

   Önkormányzat 

   Közgyűlésének  elnöke 

  

 

 Határidő:  

 - A támogatás átutalására a támogatás nyújtásáról 

szóló megállapodás mind két fél általi aláírását 

követő 8 banki munkanapon belül. 

- a támogatás szabályszerű, írásbeli beszámolóval és 

a támogatás célját alátámasztó számlákkal történt 

felhasználásáról a Közgyűlés előtti beszámolásra az 

elszámolásra adott határidőt is figyelembe véve, a 

soron következő rendes ülés időpontjáig. 

 

 

8. Napirendi pont: Javaslat a 11/2020. (VII. 06.) számú közgyűlési határozat alapján kötött 

támogatási megállapodás módosítására 

 

Suha József:  

Elmondta, hogy a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által tervezett kulturális 

Romanap 2020. augusztusban nem került megrendezésre, de már ebben az évben nem tudják 

megrendezni, ezért a megítélt támogatást már nem kérik.  
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Barkóczi Géza:  

Ismertette, hogy a Váraszói Citerazenekar is írásban jelezte, hogy a Heves Megyei Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat által támogatandó tervezett eseményt nem tartották meg.  

 

Danyi Sándor 

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

kapcsolatosan? 

 

További észrevétel, javaslat nem hangzott el. 

 

Javasolta, hogy a két támogatás tárgyában egyben szavazzanak, de azok külön-külön számozást 

kapjanak majd.  

 

Megállapította, hogy a közgyűlés öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatokat hozta: 

 

 

26/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napján 

tartott ülésén arról döntött, hogy hatályon kívül helyezi a 11/2020. (VII. 06.) számú határozata 

alapján a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 2020. augusztus 16. napjára 

tervezett és a támogatott által bizonytalan időre elhalasztott, Kerecsendi Kulturális Romanap 

lebonyolításával kapcsolatban, a fellépők költségeinek támogatására nyújtandó 100.000,- Ft 

összegű – ki nem utalt - támogatás tárgyában létrejött megállapodást mindazzal, hogy egy 

esetleges hasonló célú rendezvény támogatásának szándékát újabb benyújtott igénylés esetére 

fenntartja.    

 

 Felelős: Danyi Sándor 

   Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

   Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

  Határidő: Értelem szerint 

   

 

 

 

27/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napján 

tartott ülésén arról döntött, hogy hatályon kívül helyezi a - 12/2020. (VII.06.) számú 

közgyűlési határozattal módosított - 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozata alapján a 

Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesülettel a 2020. augusztus 22. napjára 

tervezett és a támogatott által bizonytalan időre elhalasztott, 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 nyújtandó 50.000,- Ft összegű – a kedvezményezett 

folyószámlájára utalt - támogatás tárgyában létrejött megállapodást mindazzal, hogy egy 

esetleges hasonló célú rendezvény támogatásának szándékát újabb benyújtott igénylés esetére 

fenntartja.  
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A Támogatott a részére nyújtott támogatás összegét jelen határozat közlésétől számított 8 banki 

napon belül köteles visszafizetni a Támogató Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Magyar Államkincstárnál vezetett  10035003-00312497 számú számlájára.  

 

 Felelős: Danyi Sándor 

   Heves Megyei Roma Nemzetiségi  

   Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

 Határidő: a támogatás visszafizetésére jelen határozat 

közlésétől számított  

8 banki nap 

   

 

9. Napirendi pont: Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére 

 

Danyi Sándor:  

Felkérte Barkóczi Géza elnökhelyettest, hogy ismertesse az előterjesztését. 

 

Barkóczi Géza: 

Elmondta, hogy 32 civil szervezetet kerestek meg, melyből hét mutatott hajlandóságot 

együttműködési megállapodás megkötésére a Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal. A megállapodás tervezetek az előterjesztés mellékleteként meg lettek küldve, 

melyekben a cél és a tárgy is megjelölésre került.  A Büntetés-végrehajtási Intézettel való 

együttműködésben az intézet a fiatalkorúak ismeretterjesztését vállalja, hogy ne váljanak 

elkövetővé, valamint az elítéltek segítését. A Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

pályázatokban tud segítséget nyújtani. A Főegyházmegyétől pedig olyan segítséget kaphatnának, 

hogy roma nyelveken tartanának misét, amennyiben igény van rá. A Könyvtár a rendezvényeiket 

tudná segíteni, hogy a roma kultúrát jobban meg tudják ismerni. Ezeket a megállapodásokat 

előkészítették. A közgyűlés felhatalmazását szeretné kérni, hogy mint elnökhelyettes ezeket a 

megállapodásokat aláírhassa. Javasolta, hogy az aláírás legyen sajtó nyilvános esemény, hogy 

minél több emberhez eljusson a híre.  

 

Dr. Kuruczné dr. Farkas Zita 

Javasolta, hogy a határozati javaslat szerint a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének elnöke 

mellett közgyűlési felhatalmazás alapján az elnökhelyettes is aláírhassa a megállapodásokat. A 

megállapodások még tervezet szintjén állnak, azok aláírása előtt felajánlotta, hogy a Jogi és 

Szervezési Osztály jogász végzettségű munkatársai átnézik azokat, illetve az aláírást követően 

egy irattári példányt mindenképpen kérnek majd azokból. 

 

Barkóczi Géza: 

Előre is megköszönte a segítséget.  

 

Danyi Sándor:  

Megköszönte az előterjesztés ismertetését.  

 

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

kapcsolatosan? 

 

Észrevétel, javaslat nem hangzott el. Javasolta, hogy a határozati javaslatokról a Közgyűlés 

egyben szavazzon, de azok külön-külön határozati számot kapjanak. 
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Megállapította, hogy a közgyűlés öt igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatokat hozta: 

 

 

28/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 14. napi 

ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza 

elnökhelyettest arra, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával 

együttműködési megállapodást kössön azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet 

szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső 

egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni. 

 

 

 

     Felelős:   Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke  

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Határidő: Értelem szerint  

 

 

 

29/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi 

ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza 

elnökhelyettest arra, hogy a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködési 

megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos 

részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során 

értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni. 

 

     Felelős:   Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke  

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Határidő: Értelem szerint  

 

 

 

30/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi 

ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza 

elnökhelyettest arra, hogy az Eger Sikeréért Egyesület, Heves Megyei Civil Közösségi 

Szolgáltató Központtal együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített 
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megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő 

szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni. 

 

     Felelős:   Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke  

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Határidő: Értelem szerint  

 

 

 

31/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi 

ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza 

elnökhelyettest arra, hogy az Egri Főegyházmegyével együttműködési megállapodást kössön 

azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben 

jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű 

változtatásokat, pontosításokat tenni. 

 

     Felelős:   Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke  

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Határidő: Értelem szerint  

 

 

32/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi 

ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza 

elnökhelyettest arra, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral együttműködési 

megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos 

részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során 

értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni. 

 

     Felelős:   Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke  

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Határidő: Értelem szerint  
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33/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi 

ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza 

elnökhelyettest arra, hogy a Heves Megyei Levéltárral együttműködési megállapodást kössön, 

azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben 

jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű 

változtatásokat, pontosításokat tenni. 

  

     Felelős:   Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke  

Barkóczi Géza 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnökhelyettese  

Határidő: Értelem szerint  

 

 

 

34/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi 

ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza 

elnökhelyettest arra, hogy a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködési megállapodást 

kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos 

részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során 

értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni. 

  

 

     Felelős:   Danyi Sándor 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke  

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? 

 

 

Barkóczi Géza: 

Elmondta, hogy a munkaügyi központ felé beadtak egy kérelmet, 70 főre, a közfoglalkoztatási 

program keretein belüli foglalkoztatásra. A válaszlevél megérkezett, melyben kérik részletezni, 

hogy egyes foglalkoztatások pontosan mit fognak tartalmazni. Segítséget kért ennek a tervnek az 

összeállításában.  
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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 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


