
JEGYZŐKÖNYV 

 

 

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

megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye: Május 1. Művelődési Ház kisterem, 16.00 órakor 

 3143 Mátranovák, Petőfi út 1. 

 

Jelen vannak: 

- Báder Flórián elnök 

− Csikósné Szekeres Rita képviselő 

 

Meghívottak: 

- Urbányi Edina jegyző 

− Ivádiné Wieszt Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan hiányzik:  

- Berki Mátyás elnök-helyettes 

 

Érdeklődő állampolgár: 6 fő 

 

 

Báder Flórián elnök köszönti a 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 arra, hogy az 1. és 2. napirendi pontot együttesen tárgyalja. 

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Beszámoló Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Báder Flórián MKRNÖ elnöke 

 

2. Tájékoztatás Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi feladatairól és 

terveiről 

Előterjesztő: Báder Flórián MKRNÖ elnöke 

 

3. Egyéb időszerű feladatok 

 

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

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Beszámoló Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Báder Flórián MKRNÖ elnöke 

(Tájékoztató szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

2. Tájékoztatás Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi feladatairól és 

terveiről 

Előterjesztő: Báder Flórián MKRNÖ elnöke 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Báder Flórián elnök tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, majd megtartja tájékoztatóját 

a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint. 

 



Csikósné Szekeres Rita képviselő elmondja, hogy a közmeghallgatás idejében meg lett hirdetve.  

Szeretné, hogy ha minél többen eljönnének a közmeghallgatásra és elmondanák észrevételeiket, 

javaslataikat. 

 

A továbbiakban a 2021. évi tevékenységről szóló beszámolóval kapcsolatban nem merült fel kérdés és 

észrevétel. 

 

Báder Flórián elnök ismerteti a 2022. évre vonatkozó elképzeléseit, terveit a jövő évi munkával 

kapcsolatban: 

Szeretné, hogy a 2021/2022. tanévre kiírt tanulmányi ösztöndíj pályázatra minél több mátranováki – magukat 

romáknak valló nappali tagozatos középiskolás tanulót tudnak ösztöndíjban részesíteni.  

Az önkormányzat jövő évben szeretne pályázni a „Szociális föld” programon belül a „Családi porta” 

programra is. 

További tervek közt szerepel a roma kultúra ápolását célzó szabadidős program megrendezése, a helyi óvoda 

és általános iskola támogatása, „Mikulás nap” megrendezése, Adventi gyertyagyújtás, „Mindenki 

karácsonya” rendezvény támogatása. 

 

 

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a jelenlévők részvételét és a közmeghallgató 

ülést 16.35 órakor berekeszti. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Báder Flórián sk. Csikósné Szekeres Rita sk. 

 elnök jegyzőkönyv hitelesítő  

 


