
Tájékoztató a 2021. október 20-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közmeghallgatására 

 

 

Tisztelt Érdeklődők! 

 

Az idei évben ismét beszámolunk a 2021. évben végzett munkánkról.  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évbe is működési és feladatalapú támogatásban részesült.  

 

A működési támogatás felhasználását törvény szabályozza. A feladat alapú támogatás felhasználását is 

kizárólag az Njtv. szerinti kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó 

költségek finanszírozására használható fel. Az önkormányzat nyitó egyenlege 56.333.- Ft volt, mely a 

2020. évi pénzmaradvány. 

A 2021. évben 1.040.000.- Ft működési támogatást kapott. 

Feladat alapú támogatás: 604.032.- Ft-ot kapott az önkormányzat. Ez az összeg kevesebb, mint az 

elmúlt évben.  

 

A helyi önkormányzatok kötelező közfeladatait az Njtv. 115. §-a tartalmazza, melyek a teljesség 

igénye nélkül az alábbiak: 

- intézmény fenntartása esetén a fenntartáshoz kapcsolódó feladatok 

- a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatos 

feladatok, a nemzetiség jogainak érvényesítése. 

- a nemzetiségi kulturális javak megőrzésével kapcsolatos intézkedések. 

- közreműködés a fejlesztési tervek előkészítésében. 

 

A 2021. évi támogatás felhasználásáról: 

Bankköltségre, útiköltségre, irodaszerekre: 145.522.- Ft-ot költöttünk el. 

A tiszteletdíj és járulékainak összege: 453.600.- Ft + 70.308.- Ft 

 

Ez évben is pályázhattak tanulmányi ösztöndíjra a jól tanuló roma gyermekek. Az idén 5 fő 

középiskolás tanuló részesült támogatásban. Az ösztöndíj összege 20.000.- Ft/fő a feladat alapú 

támogatásból került kifizetésre. A következő tanévre is pályázatot nyújthatnak be a gyerekek. 

 

A nyári időszakban roma kultúra ápolását célzó szabadidős programot szerveztünk. Az Egri várba és 

az Egri termálfürdőbe. 

 

Ami tervezve van a decemberi hónapra: 

Mikulás nap, Adventi gyertyagyújtás, Mindenki karácsonya rendezvény támogatása a Mátranovák 

Község Önkormányzat szervezésében. 

 

Szeretném tájékoztatni a résztvevőket, hogy a COVID járvány miatt az önkormányzat nem sok 

rendezvényt tudott szervezni, de sok megállapodást kötöttünk, hogy együttműködünk a roma 

nemzetiség történeti értékeinek, kulturális múltjának feltárása, hagyományok megismerése, 

továbbadása, védelme, a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a foglalkoztatás 

elősegítése és a jogérvényesítés területén. 

 

 



Kérem a jelenlévőket, hogy vitassák meg és mondják el véleményüket és javaslatukat az évről majd a 

2022. évre vonatkozóan is. 

 

Köszönöm figyelmüket! 

 

Mátranovák, 2021. október 20. 

 

 Báder Flórián 

 elnök 


