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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 20-

án megtartott soros, nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Május 1. Művelődési Ház kisterem, 15.30 órakor 

 3143 Mátranovák, Petőfi út 1. 

 

Jelen vannak: 

- Báder Flórián elnök 

− Csikósné Szekeres Rita képviselő 

 

Állandó meghívottak: 

- Urbányi Edina jegyző 

− Ivádiné Wieszt Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak: 

− Danóné Nyeste Viktória gazdálkodási ügyintéző 

 

Igazoltan hiányzik:  

- Berki Mátyás elnök-helyettes 

 

Báder Flórián elnök köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel a megválasztott 3 képviselőből 2 fő jelen van. Az elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv-

hitelesítőjére Csikósné Szekeres Rita személyében. A képviselő-testület egyhangú 2 igen szavazat mellett, 

határozathozatal mellőzésével Csikósné Szekeres Ritát jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja. 

Az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbi napirendi pontokra:  

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Mátranovák Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021/2022. tanévi tanulmányi ösztöndíj 

pályázat kiírása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

 

2. Szakmai program beszámolója 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

 

3. A Mátraterenyei Szalmaszál Egyesülettel kötött „Együttműködési megállapodás” jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

 

4. A Kazár Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

 

5. A Szanda Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

 

6. A Nagylóci Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

 

7. A Bátonyterenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési 

megállapodás” jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 
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8. A Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési 

megállapodás” jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

 

9. Egyéb időszerű feladatok 

9.1. Tiszteletdíjak 

9.2. Mikulás napi rendezvény 

9.3. Adventi gyertyagyújtáshoz szükséges eszközök vásárlása 

9.4. Adventi gyertyagyújtáshoz szükséges eszközök vásárlása 

  

 

A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 2 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Mátranovák Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021/2022. tanévi tanulmányi ösztöndíj 

pályázat kiírása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Írásos előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Báder Flórián elnök elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan az idén is meghirdetésre kerül a 

tanulmányi ösztöndíj pályázat. A pályázati kiírásban is olvasható, hogy milyen feltételekkel lehet pályázatot 

beadni. Javasolja, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján továbbra is 20.000.- Ft/fő összegben támogatást 

kapjanak a nyertes pályázók.  
A pályázati kiírás és a pályázati űrlap Mátranovák Község Önkormányzat honlapján is elérhető lesz.  
 

 

Egyéb észrevétel hiányában a képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértve a határozati javaslatot 2 

igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza: 

 

8/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §. (1) c) pontjában és (2) bekezdésében foglalt jogkörében a társadalmi 

felzárkóztatás segítése érdekében ösztöndíj programot valósít meg és tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki az 

alábbiak szerint: 

I. Tanulmányi ösztöndíj pályázat a 2021/2022. tanév I. félévére 

2021. szeptember 1. – 2022. január 21. 

 

1.) Az ösztöndíj célja: a hátrányos helyzetű, legalább közepes tanulmányi eredményt elérő, nappali 

tagozatos középiskolás roma gyermekek társadalmi felzárkóztatásának segítése 

 

2.) Az ösztöndíj megítélésének feltételei (támogatási feltételek):  

 

a.)  a támogatási időszakban a tanuló vagy törvényes képviselője esetében folyamatos mátranováki 

lakcím fennállása, 

b.) a támogatási időszakban a tanuló még nem tölti be a 20 esztendőt,   

c.) a támogatási időszakban a tanuló nappali tagozaton folyamatos középiskolai tanulmányokat 

folytat 

d.) a támogatási időszakban a tanuló félévi eredményének átlaga minimum hármas  

e.) a tanuló törvényes képviselője roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát 

f.) a feltételek fennállása igazolásához szükséges dokumentumok benyújtása, csatolása az alábbiak 

szerint: 
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fa.)  hiánytalanul kitöltött és a törvényes képviselő(k) által aláírt  pályázati űrlap, illetve  

nagykorú  tanuló esetén  a tanuló által   aláírt pályázati  űrlap szükséges  

fb.) az oktatási intézmény által kiállított igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról a támogatási 

időszak vonatkozásában 

fc.) a féléves bizonyítvány másolata  

fd.) nyilatkozat a roma nemzetiséghez tartozásról a pályázati űrlapon 

ff.) a lakcím fennállása  személyes okmányok bemutatásával (másolatával)  igazolható 

 

3.) A pályázat benyújtásának helye, határideje: Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 

Mátranováki Kirendeltsége, 2022. február 18. napja 

 

4.) A pályázatok elbírálója, elbírálásának határideje: Az ösztöndíj pályázatokat az önkormányzati 

hivatal ügyintézője készíti elő elbírálásra és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

általi döntéshozatalra.  Az elbírálás 2022. március 31. napjáig történik. 

 

5.) Az ösztöndíj összege, kifizetés módja, határideje:  

A tanulmányi ösztöndíj összege 20.000 Ft/fő/félév, azaz Húszezer forint/fő/félév, amelynek kifizetése  

az ösztöndíj megítélését követően  egyösszegben, készpénzben   történik  a támogatott törvényes 

képviselője (nagykorú esetén a pályázó) részére a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 

Mátranováki Kirendeltségén pénztári napon, 2022. április 29. napjáig. 

 

 

II. Tanulmányi ösztöndíj pályázat a 2021/2022. tanév II. félévére 

2022. január 22. – 2022. június 15. 

 

A 2021/2022. II. félévi pályázati kiírás azonos az I. félévi pályázati kiírással, az alábbi időpontok figyelembe 

vételével: 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15. 

Elbírálás határideje: 2022. július 31. 

Kifizetés határideje: 2022. augusztus 15. 

 

A Képviselő-testület megbízza az elnököt a tanulmányi ösztöndíj pályázat közzétételével, lebonyolításával, 

továbbá az I. és II. félévi tanulmányi ösztöndíj pályázat lebonyolításának tapasztalatairól a képviselő-testület 

2022. szeptember 30-ig kér beszámolót.  

 

Határidő: azonnal és a kiírásban foglaltak szerint, továbbá 2022. szeptember 30.  

Felelős: Báder Flórián elnök  

 

 

 

2. Szakmai program beszámolója 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Szöveges beszámoló és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Báder Flórián elnök tájékoztatást ad az idei nyáron szervezett szabadidős szakmai programról. 

 

A képviselő-testület a szakmai beszámolóra irányuló határozati javaslatot 2 igen szavazattal elfogadja és a 

következő határozatot hozza: 

 

9/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerint a 2021. évi szakmai programról szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

 

3. A Mátraterenyei Szalmaszál Egyesülettel kötött „Együttműködési megállapodás” jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Megállapodás tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja az együttműködési megállapodás tervezetet és az 

alábbi határozatot hozza: 
10/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Mátraterenyei 

Szalmaszál Egyesület /3146 Mátraterenye, Gárdonyi út 58., Képviselő: Csikós Árpád/ között létrejött 

együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

 

4. A Kazár Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Megállapodás tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja az együttműködési megállapodás tervezetet és az 

alábbi határozatot hozza: 
11/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete és Kazár Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat /3127 Kazár, Palóc út 1., Képviselő: Klajbán Róbert/ között létrejött 

együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

5. A Szanda Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Megállapodás tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja az együttműködési megállapodás tervezetet és az 

alábbi határozatot hozza: 
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12/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szanda Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat /2697 Szanda, Kossuth út 1., Képviselő: Oláh Kitti/ között létrejött 

együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

6. A Nagylóci Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Megállapodás tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja az együttműködési megállapodás tervezetet és az 

alábbi határozatot hozza: 
 

13/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Nagylóci Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat /3175 Nagylóc, Március 15. tér 4., Képviselő: Baranyi István/ között létrejött 

együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

 

7. A Bátonyterenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési 

megállapodás” jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Megállapodás tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja az együttműködési megállapodás tervezetet és az 

alábbi határozatot hozza: 
 

14/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete és Bátonyterenye Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat /3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 28., Képviselő: Szomora Béla/ között 

létrejött együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Báder Flórián elnök 
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8. A Mátramindszent Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési 

megállapodás” jóváhagyása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Megállapodás tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja az együttműködési megállapodás tervezetet és az 

alábbi határozatot hozza: 
 

15/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete és Mátramindszent Roma 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat /3155 Mátramindszent, Kossuth tér 23., Képviselő: László 

Ferenc/ között létrejött együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

 

9. Egyéb időszerű feladatok 

9.1. Tiszteletdíjak 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

Báder Flórián elnök felkéri Danóné Nyeste Viktória gazdálkodási ügyintézőt, tájékoztassa a testületet a 

nemzetiségi önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzetéről. 

 

Danóné Nyeste Viktória gazdálkodási ügyintéző köszönti a testület tagjait. Elmondja, hogy az 

önkormányzat ebben az évben 1.040.000  Ft-ot kapott működési támogatás címen. 

Banköltségre, útiköltségre, irodaszerekre:145.522 Ft-ot költöttek el  

A tiszteletdíj és járulékainak összege: 453.600 Ft +70.308 Ft 

Működési költségre maradvány: 250.000 Ft, melyből 200.000.- Ft-ot még el lehet költeni karbantartásra. 

Mivel együttműködési megállapodás megkötése céljából az elnök más településekre autóval közlekedett, így 

az útiköltségét el lehet számolni.  

 

Báder Flórián elnök elmondja, hogy azért nem vette igénybe az utiköltség térítést mert  úgy tudta, hogy 

nem lehet. 

 

Danóné Nyeste Viktória gazdálkodási ügyintéző:  

Feladatalapú támogatásra 604.032.- Ft-ot kaptak. Ez az összeg jóval kevesebb mint tavaly.  

Ebből tanulmányi ösztöndíjak lettek kifizetve. Illetve a nyári szakmai program.  

 

 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

16/2021. (X.20.) számú határozat 

 

 

Mátranovák Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 109.§-ban biztosított jogkörében a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 

tagjainak 2021. évi tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1.) elnök 252.000.- Ft 

2.) elnök-helyettes 126.000.- Ft 

3.) képviselő 75.600.- Ft 
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A tiszteletdíjat 2021. október hótól kezdődően három havi részletben kell kifizetni. 

 

Határidő: azonnal és december 31. 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

 

9.2. Mikulás napi rendezvény 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértve, 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

17/2021. (X.20.) számú határozat 

 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 3. napjáig 

Mikulás napi rendezvényt szervez - a hagyományok ápolása jegyében - a Mátranovákon lakó- és/vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező 0-14 éves korú gyermekek számára. 

A Képviselő-testület megbízza az elnököt, hogy a rendezvény helyszínét és programját készítse elő.  

A képviselő-testület a rendezvényre maximum 30.000.- Ft, azaz Harmincezer forint felhasználását 

engedélyezi a 2021. évi költségvetés terhére.  

 

Határidő: 2021. december 3. 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

 

9.3. Adventi gyertyagyújtáshoz szükséges eszközök vásárlása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértve, 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

18/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi roma közösség társadalmi 

integrációjának segítése érdekében - az adventi gyertyagyújtáshoz kapcsolódóan a 2021. évi költségvetése 

terhére összesen 10.000-.Ft, azaz tízezer forintot biztosít. 

A képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos és 2021. december 31. 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

 

9.4. Adventi gyertyagyújtáshoz szükséges eszközök vásárlása 

Előterjesztő: Báder Flórián elnök 

(Határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértve, 2 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
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19/2021. (X.20.) számú határozat 

 

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a 2021. évi 

Mátranovákon megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvényén, a „Mindenki karácsonyán”. A képviselő-

testület felhatalmazza az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. A rendezvényre a 2021. évi 

költségvetése terhére 30.000.- Ft, azaz Harmincezer forintot biztosít. 

 

Határidő: azonnal és 2021. december 31. 

Felelős: Báder Flórián elnök 

 

 

Az egyéb időszerű feladatok napirendi pont keretében további kérdés, észrevétel, bejelentés nem merült fel, 

az elnök megköszönte a testület tagjainak megjelenését és 15 óra 55 perckor az ülést bezárja.  

 

 

k.m.f. 

 

Báder Flórián sk. Csikósné Szekeres Rita sk. 

 elnök jegyzőkönyv hitelesítő   


