
NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT  

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 09-én, Salgótarjánban, 
a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.  
 
Jelen vannak:  Jónás Gábor (1969), elnök 
  Danyi Attila, elnökhelyettes 
  Jónás Gábor (1961), a testület tagja 

Rácz Attila, a testület tagja 
Péter Norbert, a pénzügyi bizottság tagja 
Bácskai Katalin, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda vezetője 
Dr. Juhász Kinga, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa 

 Galajda Lászlóné, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa 
  
A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra kerül.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést megnyitja.  Megállapítja, hogy a testület 7 tagjából 4 fő 
jelen van, így 4 fővel a közgyűlés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Danyi Attilát. 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő Danyi Attila legyen, igen szavazatával jelezze. 
Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban jelzett napirendet tárgyalják meg. A napirend 
megtárgyalására vonatkozó javaslatot a testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 

 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

IV. számú módosítására 
Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 

2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve 
jóváhagyására 
 Előterjesztő: dr Barta László megyei főjegyző 
 

 
3. Egyebek 
 
 
 

 
1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének IV. számú módosítására 
      Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Megkérdezi képviselőtársait kíván-e valaki hozzászólni ehhez a napirendhez. Átadja a szót 
Rácz Attila képviselőtársának, a Pénzügyi Bizottság elnökének. 
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Rácz Attila: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra ajánlotta a Nógrád Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. számú módosítására vonatkozó javaslatot.  
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Több hozzászólás nem volt, kéri aki egyetért az első napirendi ponttal szavazzon. Megállapítja, hogy 4 
igen egyhangú szavazattal a közgyűlés elfogadta a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IV. számú módosítására vonatkozó határozati javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
38/2013. (XII.09.) NMRNÖ           Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2013. évi költségvetésének IV. számú módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének IV. számú 
módosítását e határozat 1. sz. melléklete, költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklete, likviditási tervét a 
3. sz. melléklete szerint fogadja el. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Jónás Gábor elnök 

 

Salgótarján, 2013. december 9. 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök    
A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra került. 
 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve 

jóváhagyására   
      Előterjesztő: dr. Barta László megyei főjegyző 
 
Jónás Gábor (1969) elnök: 
Megkérdezi képviselőtársait kíván-e valaki hozzászólni ehhez a napirendhez. Átadja a szót Rácz Attila 
képviselőtársának, a Pénzügyi Bizottság elnökének. 
 
Rácz Attila: 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a testületnek elfogadásra ajánlotta a Nógrád Megyei Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve jóváhagyására vonatkozó javaslatot.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi kíván-e valaki észrevételt, javaslatot tenni, mivel hozzászólás nem volt megkéri képviselő 
társait szavazzanak a 2. napirendi pontról. Megállapítja, hogy 4 igen egyhangú szavazattal a 
közgyűlés elfogadta a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési terve 
jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI ROMA 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
 
39/2013. (XII.09.) NMRNÖ           Tárgy: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2014. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján a 
határozat melléklete szerinti részletezettséggel – elfogadja a 2014. évi ellenőrzési tervet. A Bizottság 
felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési terv végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. december 9. 

        Jónás Gábor (1969) 
          elnök    
A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolásra került. 
 
 
 
3. Egyebek 

 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni. Átadja a szót Jónás Gábor képviselőtársának. 
 
Jónás Gábor (1961): 
A 2013. december 22-ei sportrendezvényhez kapcsolódóan elmondja, hogy két csapattal lesznek jelen 
a rendezvényen. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Elmondja, hogy a sportrendezvény költségeiről már a legutóbbi ülésen döntöttek. Viszont a 
megrendelőt most nem hozták el. Ezt pótolni fogják. 
 
Galajda Lászlóné: 
Erre a rendezvényre az összeg nagysága miatt szerződést kell kötni. 
 
dr. Juhász Kinga: 
Ha meg van már a szerződés, be kellene küldeni, hogy megnézhesse, hogy rendben van-e. 
Amennyiben igen, a hivatal visszaküldi, melyet alá kell íratni, visszajuttatni a hivatalba, melyből a 
hivatal által történt pénzügyi ellenjegyzést követően egy példányt kap majd a megbízott.  
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
A szerződést még ma összeállítják, tartalmazva a bankszámlaszámot, és hogy konkrétan mire költenék 
a pénzt. 
 
Galajda Lászlóné: 
Elmondja, hogy a hivatalban van egy megbízási szerződés minta, ami tartalmazza a kötelező tartalmi 
elemeket, a beküldött szerződést ki fogják egészíteni a hiányzó elemekkel. 
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Jónás Gábor (1969), elnök: 
Akkor a legfontosabb adatokkal összeállítják a szerződést és beküldik. 
Megköszöni a hivatal munkatársainak a mindig segítőkész munkáját. 
 
Galajda Lászlóné: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy még két kérelem van folyamatban, amire a legutóbbi ülésen határozatot 
hoztak, a támogatás kiutalása még nem történt meg, a szerződéskötés most van folyamatban. Az 
elszámolások tekintetében Diósjenőt kell megkeresni, mivel nem tett eleget kötelezettségeinek. 
 
Jónás Gábor (1969), elnök: 
Megkérdezi kíván-e még valaki észrevételt tenni. Több hozzászólás nem volt, így megköszöni a 
részvételt, az ülést bezárja. 
 
 
      k.m.f. 
 
 
 
 

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

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


