
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. január 30-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Jónás Gábor (1969) 
  Danyi Attila 
  Jónás Gábor (1961) 

Rácz Attila 
 dr. Nagy Károly r.ezredes, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti 

igazgatója 
Szabó Péter Nógrád Megyei Esélyek Háza munkatársa 

  Nagy Péter Nógrád Megyei Esélyek Háza munkatársa 
dr. Juhász Kinga, Fiserné Kosik Mónika és Galajda Lászlóné a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala munkatársai 

  
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, külön köszönti a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságról dr. Nagy 
Károly r.ezredes urat, az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy a testület tagjai közül 4 fő van jelen, így a közgyűlés 4 fővel határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi Attilát. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyv-
hitelesítője Danyi Attila legyen, igen szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
Indítványozza, hogy a testület a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket megelőzően a 
„Tájékoztató a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság kisebbségi kapcsolattartásáról” tárgyút tűzze 
elsőként napirendjére, majd másodikként a „Tájékoztató a Nógrád Megyei Esélyek Háza 
működéséről” következne. Így az eredetileg tervezett napirendek értelemszerűen átszámozódnak. Kéri, 
hogy az így módosított napirendet fogadja el a közgyűlés. 
Megállapítja, hogy a testület a módosított napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  
 

 
Napirend: 
 

1. Tájékoztató a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság kisebbségi kapcsolattartásáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Károly r.ezredes 

 
2. Tájékoztató a Nógrád Megyei Esélyek Háza működéséről 

Előterjesztő: Szabó Péter 
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
4. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzatával kötendő megállapodásokra 

Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

5. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
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6. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének 
összeállítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök   
 

7. Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötendő együttműködési 
megállapodásra 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

8. Egyebek 
 
 

1. Tájékoztató a Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányság kisebbségi kapcsolattartásáról 
Előterjesztő: dr. Nagy Károly r.ezredes 

 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Átadja a szót dr. Nagy Károly, r.ezredes Úrnak. 
 
dr. Nagy Károly r.ezredes: 
Teljesen váratlanul jutott tudomására, hogy a mai napon ülésezik a közgyűlés, de mindenképpen 
szeretett volna egy rövid tájékoztatót elmondani. Nem is neki kellett volna részt vennie, hanem a 
területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoport vezetőjének Csík Csaba r.alezredesnek, aki egyben a 
helyettese. A rendőrség vezetése úgy ítélte meg, hogy mindenképpen szükséges az eddigiektől 
magasabb szintre emelni a kisebbségi kapcsolattartást. Korábban is voltak olyan fórumok ahol ez a 
kapcsolat létezett. Mellette ül Jónás Gábor, aki talán jól emlékszik arra, amikor a romák sérelmére 
elkövetett emberölések vonatkozásában összeültek, nagy bajt előztek meg ezzel. Azt is megoldották, 
hogy éjszaka a rendőrautók megkülönböztetett jelzéssel járták a cigány lakta területeket, hogy 
biztonságban érezzék magukat a cigány emberek. Nagyon sok közös problémát megoldottak, mert 
tudták, hogy mindkét félnek érdeke, hogy egyeztessék problémáikat. Az Országos Rendőr-
főkapitányság hozott egy ORFK vezetői utasítást, amely szerint minden megyében föl kell hogy álljon 
a kapcsolattartási munkacsoport, úgy mint országos szinten is. A rendészeti főigazgató személyes 
kívánsága, hogy ezek a munkacsoportok ne csak papíron működjenek, hanem a valóságban is, 
tartalommal megtöltve. Tájékoztatom Önöket, hogy ezek a munkacsoportok már két regionális 
értekezleten vettek részt, egyikre a Dunántúlon, a másikra Szolnokon került sor. A munkacsoport 
tagjai minden megyében felkészítésen vettek részt. Nógrád megyében is felállt ez a munkabizottság és 
megyei szinten készen állnak az együttműködésre. Csík Csaba r.alezredes a megyei közrendvédelmi 
osztály vezetője, a munkacsoport vezetője. Minden szakterületről ismerteti az érintett munkatársakat: a 
rendészeti területről Kovács Andrea r.őrnagy, a bűnügyi szolgálati ágtól Rácz Imre r.alezredes, a 
humánigazgatásról Torják Mónika r.százados, a hivatali területről Lászlók Nóra r.főhadnagy 
sajtószóvivő helyettes. Csík Csaba r.alezredesről még annyit kell tudni, hogy minden nyáron 
Abaligeten vesz részt roma gyerekek felkészítésében, ahol ismerteti a rendőri munka sajátosságait is. 
A megyei kisebbségi összekötő Rácz Imre, aki azt szeretné ha napi kapcsolat lenne a roma képviselők 
és a rendőrség között. A kapitányságokon is mindenhol megvan ennek a tárgykörnek a felelőse, de azt 
szeretné elérni ha át is éreznék ennek a súlyát. Ha napi kapcsolatban vannak helyi szinten, területi 
szinten és országos szinten is, akkor állhat be minőségbeli változás. Jelzi, hogy 2 éve működnek a 
kistérségi egyeztető fórumok, ahová meghívták a roma önkormányzati vezetőket és ott beszélik meg a 
problémákat. Ennek egy új szervezeti keretet adott az országos rendőr-főkapitányság, ahol a kétoldalú 
problémákról beszélnének. A kistérségi egyeztető fórumnak van a megyei fóruma, amelyre ritkán 
kerül sor, mert nem ezen a szinten vannak a feladatok. Szükségesnek tartja, hogy Csík Csaba 
r.alezredes és elnök úr egyeztetett időpontban megbeszélnék a feladatokat. Bízik az 
együttműködésben, a legközelebbi ülésre már Csík Csaba fog jönni mivel ő a kapcsolattartásért 
felelős. Ha bárhol úgy érzik, hogy nem úgy mennek a dolgok ahogy kellene, vagy ahogy azt szeretnék, 
akkor jelezni kell feléjük.  
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem 
volt. 
 
 
2. Tájékoztató a Nógrád Megyei Esélyek Háza működéséről 

Előterjesztő: Szabó Péter 
 
 
Szabó Péter: 
Ismerteti, hogy az esélyegyenlőséget minden civil szervezetnek, egyesületnek, nemzetiségi 
önkormányzatnak, egyénnek biztosítani kell, akik bármifajta jogsérelmet szenvednek. Egy könyvet ad 
át a képviselőknek, amely az országos esélyegyenlőségi hálózatot mutatja be, majd ismerteti a helyi 
elérhetőségeket. A jogi dolgokat dr. Juhász Kinga, az adminisztrációt Fiserné Kosik Mónika végzi. 
Két nagy problémát említ, a sok feladatot és a kevés anyagi forrást. Kb. másfél év kihagyás után 
működik újra az iroda, de szerződésük a mai napig sincsen. Sok segítséget kaptak személy szerint 
főjegyző úrtól, elnök úrtól, továbbá lehetőséget kaptak arra, hogy a Megyeháza 133. számú irodájában 
helyet kapjanak. Halmozottan hátrányos helyzetű településeken, iskolákban tevékenykednek. 
Bátonyterenyén a cigány kisebbségi önkormányzattal 200 fős rendezvényt tudtak lebonyolítani. 
„Adventi roma sokadalom” című rendezvényük nagyon jól sikerült. Sok jó rendezvényük volt, jártak 
már majdnem minden településen. Sóshartyánban, Kállón, Litkén kifejezetten nagyon sok szegény 
ember van. Ezen települések iskoláiban 80-90 %-os a roma gyerekek aránya. Ha kell kimennek a 
telepekre, kolóniákhoz, karitatív gyűjtéseket szerveznek. Volt több helyről megkeresésük, például 
Ságújfaluból, ahol próbálnak segíteni. A probléma általában az anyagi források hiánya. 
Adminisztrációban, pályázatfigyelésben, pályázat lebonyolításában, Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 
való irányításban, konfliktuskezelésben próbálnak segíteni. Minden információt megkaphatnak az 
irodától. A közös együttműködés, együtt gondolkodás ki fog alakulni. Márciusban újra pályáznak és 
várhatóan kialakulnak a feladatok is. Megköszöni a lehetőséget. 
 
Jónás Gábor (1969 )elnök: 
Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem 
volt.  
 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megalkotására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
A nemzetiségeket érintő lényeges jogszabályi változások megismerése céljából főjegyző úrnál járt, aki 
tájékoztatta a nemzetiségek jogairól szóló törvény fő változásairól. Többek között említést tesz arról, 
hogy 2012. január 1-jétől a kisebbségi önkormányzatok nemzetiségi önkormányzatok lettek A területi 
nemzetiségi önkormányzat testülete a közgyűlés. A cigány elnevezésük romára változott. Az írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, áttanulmányozhatta. Úgy gondolja, az SZMSZ tartalmi változásaira 
majd a februári ülésen visszatérnek. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem volt. Ismerteti és szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta:  
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1/2012. (I. 30.) NMRNÖ Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotása 

 
HATÁROZAT 

 
 

1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a határozat melléklete szerint megalkotja 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 
2. Az SZMSZ 2012. február 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 

10/2007. (IV. 17.) NMCKÖ, a 14/2011. (IV. 22.) NMCKÖ, valamint a 38/2011. (VIII. 15.) 
NMCKÖ határozat. 

 
3. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat utasítja elnökét, hogy határozat 1. pontja 

szerinti SZMSZ felülvizsgálatát a közgyűlés februári ülésére terjessze elő. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Jónás Gábor (1969.) elnök 

 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4. Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzatával kötendő megállapodásokra 

Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Elmondja, ha valami gond merülne fel a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban, a 
Nógrád Megyei Önkormányzat vezetői segítőkészen rendelkezésükre állnak minden téren. Próbálják 
megkönnyíteni a nemzetiségi önkormányzat munkáját, javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat is 
álljon így a dolgokhoz. Elfogadásra javasolja az együttműködési megállapodásokat. 
 
Rácz Attila: 
Megkérdezi dr. Juhász Kingától, hogy ez a megállapodás ugyanaz maradt-e, ami volt korábban. 
 
dr Juhász Kinga: 
Elmondja, hogy ugyanazok a feltételek szerepelnek ebben a megállapodásban is, de a törvényi 
változásokhoz kellett igazítani. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem volt. Ismerteti és szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta:  
 
2/2012. (I. 30.) NMRNÖ Tárgy: a Nógrád Megye Önkormányzatával 

kötendő megállapodások 
 

 
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint 
az általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 1. számú mellékletét 
képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök 
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2. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak 
ingyenes használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 2. 
számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak 
aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Felkéri Rácz Attilát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottsági ülésen történteket. 
 
Rácz Attila: 
A Pénzügyi Bizottság ülésén csak egy fő (saját maga) volt jelen, így a bizottság határozatképtelen volt. 
Véleményét ismerteti: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Úgy tudja, sok minden megváltozott a korábban kialakult rendszerhez képest. Tájékoztatást szeretne 
kérni a Hivatal pénzügyekkel foglalkozó munkatársától. 
 
Galajda Lászlóné: 
Üdvözli a képviselő urakat, elmondja, hogy jelentős változások nem lesznek a nemzetiség munkáját 
illetően, inkább a Hivatal feladata lesz több. Nem része a Megyei Önkormányzat költségvetésének a 
nemzetiségek költségvetése, a beszámoló sem. Külön kell elfogadniuk, de ezután a megyei 
önkormányzat testülete a költségvetésében, beszámolójában nem tárgyalja. Az adatszolgáltatást 
közvetlenül a hivatal fogja teljesíteni a Magyar Államkincstár felé. Adószám eddig is volt, ÁFA 
bevallást eddig is készített a hivatal. A hivatal minden ilyen dolgot ellát, erről szólt a pénzügyi 
megállapodás. A beszámolót, a költségvetést a nemzetiségi önkormányzatnak kell aláírni. Ha vásárlás, 
fizetés történik Elnök Úr ugyanúgy fog utalványozni, mint eddig, az ellenjegyző a főjegyző úr által 
kijelölt személy lesz.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megköszöni a tájékoztatás. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem 
volt. Ismerteti és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
3/2012. (I. 30.) NMRNÖ Tárgy: A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
elfogadása 

 
HATÁROZAT 

 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
költségvetési mérleg szerinti 494.000 Ft főösszeggel a 2012. évi költségvetését elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Gábor, a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került. 
 
 
6. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervének 

összeállítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
Jónás Gábor (1969), elnök 
Ismerteti, hogy a kiküldött előterjesztés az előre tervezhető napirendi pontokat tartalmazza. A 
feladatokat, a tárgyalandó napirendeket a képviselők javaslatai alapján jelen ülésen tudják 
megbeszélni, kiegészítve ezzel a kiküldött előterjesztést. 
Megkérdezi van-e észrevétel, majd megadja a szót Rácz Attilának 
 
Rácz Attila: 
Javasolja, hogy a márciusi ülésükre tűzzék napirendre a feladatalapú támogatási igény benyújtására 
vonatkozó javaslatot, valamint szintén márciusban szervezzenek egy megyei roma konferenciát. Erre 
meghívhatnák Juhász Gábor képviselő urat, aki be tudna számolnia az országos cigány önkormányzat 
lehetőségeiről, munkájáról. Fontosnak tartja, hogy március közepén meg legyen tartva ez a 
rendezvény. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Egyetért a javaslattal. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem volt. 
Ismerteti és szavazásra bocsátja a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot, melyet a testület 4 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:  
 
4/2012. (I. 30.) NMRNÖ Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2012. évi munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervét a határozat mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Jónás Gábor (1969) elnök 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
7. Javaslat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötendő 

együttműködési megállapodásra 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Elmondja, hogy nagyon örül a Munkaügyi Központ kezdeményezésének, sőt minden olyan 
megállapodásnak, amivel segíteni tudnak a hátrányos helyzetű embereknek.  
 
Rácz Attila: 
Kéri elnök urat, hogy ne csak a Munkaügyi Központtal, hanem minél több szervezettel kössenek 
megállapodást, ezt lehetőleg március végéig tegyék meg.  
 
Danyi Attila: 
A feladatalapú támogatásokhoz kapcsolódóan szeretne annyit hozzáfűzni, hogy Salgótarján és 
Balassagyarmat környéki szervezetekkel, egyesületekkel fel lehetne venni a kapcsolatot és 
megállapodások megkötését kezdeményezni. 
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem volt. Ismerteti és szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a 
következő határozatot hozta:  
 
 
5/2012. (I. 30.) NMRNÖ Tárgy: a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központjával kötendő megállapodás 
 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködési megállapodást kíván kötni a Társadalmi 
Megújulás Operatív program „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált 
programok a konvergencia régiókban)” című TÁMOP-1.1.2-11/1 kódszámú felhívásra benyújtandó 
pályázat tervezése és a program végrehajtása céljából. A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjával kötendő együttműködési megállapodás aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Felelős: Jónás Gábor (1969) 
Határidő: azonnal 
 
 
8. Egyebek 

 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megköszöni az aktív részvételt. 
Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele?  
További kérdés, észrevétel nincs, a testület ülését bezárja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….……. …………………………………. 
Jónás Gábor (1969) Danyi Attila 

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


