1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 22-én 13 órakor
megtartott üléséről
Jelen vannak: Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Erdei-Nagy Imre
a Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselője (A jelenlévő képviselők száma: 2 fő)
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester,
Meghívottként jelen van: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester
Érdeklődőként jelen van: A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 2 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg és a jegyzőkönyv
hitelesítője Erdei-Nagy Imre képviselő legyen.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra és
a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot.

Napirend:
1./ 2015. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: elnök
2./ Egyebek
1./ 2015. évi költségvetés megtárgyalása
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy a napirendi ponthoz előterjesztés nem készült, mivel jelenleg még nem ismert a 2015.
évi állami támogatás mértéke, illetve nem kaptak tájékoztatást arról, hogy 2015. évben
kapnak-e feladatalapú támogatást. Mivel ezen adatok hiányában a költségvetés nem készült el,
kérte, hogy napolják el a 2015. évi költségvetés megtárgyalását.
A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2015.
(I.22.) Kt. Határozata a 2015. évi költségvetés tárgyalásának
elnapolásáról
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy
döntött, hogy a 2015. évi költségvetés megtárgyalását későbbi
időpontra napolja el, mivel jelenleg nem állnak rendelkezésre a
szükséges adatok a költségvetés elkészítéséhez
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Vadász Sándor képviselő 13 óra 05 perckor érkezett az ülésre. A jelenlévő képviselők száma 3
fő.
2./ Egyebek
Vadász Sándor képviselő: Véleménye szerint hozzá nagyon kevés információ jut el, az elnök
nem informálja őt megfelelően az esetleges pályázati lehetőségekről, arról, hogy mit lehetne
csinálni pályázati pénzekből, hogy hogyan lehetne segíteni a szegény embereken. A elnök 8
éve itt van, véleménye szerint segítenie és tájékoztatnia kellene az újonnan belépő képviselőt
a folyamatokról. Nem egyeztetnek vele arról, hogy a közmunka programba kiket vonjanak be.
Nem ért egyet azzal sem, hogy 150.000,- Ft előleg kint legyen az elnöknél, a költségvetésben
nem szerepeltek olyan kiadások, amelyek ezt indokolnák. Ő is volt korábban 8 évig tagja a
nemzetiségi önkormányzatnak, de soha nem volt nála közpénz.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A 150.000,- Ft előleggel el
kell számolnia, márciustól indul a startmunka program, de jelenleg még nem tudják, hogy
hány embert fognak tudni foglalkoztatni, a nemzetiségi önkormányzat álláspontját nem
kérdezték meg azzal kapcsolatban, hogy kiket vegyenek fel közmunkára.
Szilágyi László polgármester: A startmunka programhoz jelenleg zajlik a pályázat készítése,
benyújtás után a munkaügyi központ fogja elbírálni, hogy érdemes-e a pályázat arra, hogy
támogassák. A pályázatok benyújtásának első lépése, hogy ötleteket várnak, mi az, amit meg
lehetne valósítani. A közmunka az elkövetkező időszakban nem arról szól, hogy ki a szegény
és ki nem, hanem arról, hogy ki fogja tudni ellátni a munkát.
Vadász Sándor képviselő: A szegényeket úgy értette, hogy a rászoruló hátrányos helyzetű
embereket, akik szeretnének dogozni, de nem kapnak lehetőséget.
Szilágyi László polgármester: Az is fontos, hogy a közmunkára behívott akarjon is dolgozni,
mert az nem működik, hogy felvesznek valakit, az nem végzi megfelelően a munkáját és a
többiek elvégzik a munkát helyette is. Olyan a rendszer, hogy munkafelügyelőt nem minden
esetben lehet kijelölni. Ha a program megvalósítását ellenőrzik, ott valamit fel kell tudni
mutatni, a táppénzen lévők bérét eddig a munkaügyi központ fizette, most az önkormányzat
költsége lesz. Ha nem teljesítik a pályázatban meghatározott feltételeket, akkor vissza kell
fizetni a támogatást. Be szeretnének nyújtani egy pályázatot árokelem gyártásra, de ebben az
önkormányzatnak önrészt is kell vállalnia, a tervezetben le kell írni, hogy mely utcákat,
milyen hosszan fogják kirakni ezekkel, az elemekkel.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2014-ben igyekeztek a közfoglalkoztatást úgy
megszervezni, hogy a segélyen lévők 1 hónapos kötelező foglalkoztatását meg tudják oldani,
volt, aki így 2 hónapot tudott dolgozni, mert olyan programban vett részt, ami nem engedte
meg az ennél rövidebb időtartamú foglalkoztatást. Az a tapasztalat, hogy sokan vannak, akik
addig szeretnének dolgozni, míg be nem hívják őket, vagy nem fogadják el a felkínált munkát,
vagy amint felveszik őket, elmennek táppénzre. Sokan vannak akik rászorulók lennének, de
mégsem akarnak dolgozni.
Szilágyi László polgármester: A komplex telep program munkatársa segített a rászoruló
emberek munkaügyi központ által munkára történő kiközvetítéséhez. A 80 emberből 30-40
állta meg a helyét. Úgy látja, hogy ez az ország nem termel annyit, amennyit finanszíroznia
kellene. Az önkormányzat a hatalom utolsó pontja, a feladata a végrehajtás.
Erdei-Nagy Imre képviselő: Itt az a probléma, hogy vannak olyan emberek, akik ha
bejönnek dolgozni, eltöltik az időt, és utána csak uszítják a többieket azzal, hogy mások
mennyit dolgoznak. Amíg a közútnál dolgozott, gyakran előfordult, hogy nem találtak olyat,
aki a fűkaszát tudta volna használni.
Vadász Sándor képviselő: Tudomásul kell venni, hogy van aki akar, és van aki nem akar
dolgozni, van akinek csak az a célja, hogy eltöltse az 1 hónapot.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Most próbálnak pályázni
egy hitmélyítő programra, amelynek keretében 750.000,- Ft-ot nyerhetnek, a pályázat
előkészítése zajlik, mert sok mindent be kell nyújtani. Bízik benne, hogy sikeres lesz a
pályázat és szervezhetnek programokat a pénzből.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Kéri a nemzetiségi önkormányzat képviselőit, hogy
működjenek közre az emberek tájékoztatásában, próbálják elmagyarázni nekik, hogyha
köztemetést kérnek, azt hamvasztással tudja az önkormányzat finanszírozni. Sokan nincsenek
tisztában a fogalmakkal, és ebből félreértések adódhatnak.
Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A legközelebbi
istentiszteleten teremtenek rá alkalmat, hogy beszéljenek erről.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke az ülést 13 óra 45 perckor bezárta.

Kmf.
Horváth Henrik
elnök

Erdei-Nagy Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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