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2/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. február 10-én 10 órakor  

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Erdei-Nagy Imre, 

Vadász Sándor a Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselői (A jelenlévő képviselők 

száma: 3 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 3 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.  

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg és a jegyzőkönyv 

hitelesítője Vadász Sándor képviselő legyen. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 3 igen szavazattal elfogadták a napirendi pontra és 

a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot. 

 

 

Napirend: 

1./ 2015. évi költségvetés megtárgyalása 

     Előadó: elnök 

 

1./ 2015. évi költségvetés megtárgyalása 

 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A 2011. évi népszámlálási 

adatok alapján Alsózsolcán több mint 50 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek, ez alapján 

kapják 2015. évi költségvetési támogatást melynek összege 379. 603.- Ft. Idén 385. 000,- Ft a 

roma nemzetiségi önkormányzat költségvetése, melyből 3000.- Ft-ot már felhasználtak 

pályázati költségre. A Mindenki karácsonya rendezvényükön megrongálódott a Közösségi 

Házban a zongora, amelynek a javíttatása kb. 40. 000.- Ft-ba kerül, valamint aláírási 

címpéldányt készíttetett 5. 000.- Ft-ért. 

 

Vadász Sándor képviselő: A Mindenki karácsonya a kárral együtt 300.000.- Ft-ba került. 

260. 000.- Ft-ot jobb helyre is el tudtak volna költeni. Tanulság, hogy  a következő időben 

hagyják ki a szórakozást, amit művelnek pénzosztáskor az felháborító, ilyenkor szorosabb 

rendőri jelenlétre lenne szükség. 

 

Brünner István alpolgármester: Ennyi rendőrt képtelenség oda állítani, erről már 

egyeztettek az elnök úrral, ez volt az utolsó Mindenki karácsonya a Közösségi Házban, ez a 
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rendezvény nem erről szól, jobban oda kell figyelni azokra az emberekre, akiket oda hívnak, 

kár keletkezett, mert vannak olyan emberek, akik nem tudnak viselkedni, és nincs aki  a 

rendre vigyázzon. Egy rendezvény biztonságáért mindig a szervező felel. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A Mindenki karácsonya 

valóban nem úgy történt, ahogyan tervezték, ha idén megszervezik, akkor a Közösségi Házra 

nem lesz szükség, nem lesz fellépés, nem lesz koncert, tanultak belőle, a károkozást nekik 

kellett megfizetni. 

 

Vadász Sándor képviselő: Nincs gondja az egyházzal, de a nemzetiségi önkormányzat 

feladatából hagyják már ki az egyházat, miért részesüljön az egyház a nemzetiségi 

önkormányzat pénzéből. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Azért vonták be az egyházat, 

mert ők megmutatják, hogy hogyan kell másképp élni, beszélt a Metodista egyház vezetőivel, 

akik nagyon örülnek, hogy Alsózsolcán a metodista egyház mennyire foglalkozik a romákkal. 

Alsózsolcán épült fel az első roma templom, több mint 200-an járnak a gyülekezetbe. Reméli, 

hogy eljön az az idő, hogy kicsi lesz a templom. A metodista egyház ingyen keresztel, ingyen 

temet, 2 halottjuk van jelenleg, akiket a metodista egyház ingyen eltemet, a hívek pedig 

kiviszik és elhantolják a halottat, ami 40. 000.- Ft költséget jelentene a családnak, ha ki 

kellene fizetni. 

 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az egyháznak óriási szerepe van a nemzetiség jóra 

tanításában, de a nemzetiségi önkormányzat feladata a nyelv, a kultúra és a hagyományok 

ápolása. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Kürtöspusztán tanítják a 

nyelvet, cigány nyelven tanítják a Bibliát, cigány nyelven énekelnek. Az egyház segít a 

kultúra ápolásában, azt tanítja, a nyelvet, a táncot és a hagyományokat. Minden a pénzről szól, 

senki más nem fog eljönni ingyen tanítani. 

 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 40 ember részesül abban, hogy elmehet 

Kürtöspusztára, a problémákat itt kellene helyben kezelni, itt kellene tanítani a gyerekeket a 

roma nyelvre, éppen emiatt vették tavaly a szintetizátort, hogy zenére, táncra tanítsák a 

gyerekeket. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Azokon az alkalmakon 

énekelni és táncolni is tanítják a gyerekeket. A lelkésznő angol nyelvből korrepetálja a roma 

gyerekeket ingyen.  

Kérdezi a roma nemzetiségi önkormányzat tagjait, hogy kívánnak-e tiszteletdíjat felvenni a 

2015. évben. 

 

A roma nemzetiségi önkormányzat tagjai egyhangúan kijelentik, hogy nem kívánnak 

tiszteletdíjat felvenni a 2015. évben. 

 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A 2015. évi költségvetésük 

tehát 380 e Ft, melyből 340 e Ft-ot tudnak felhasználni. Kérte, hogy fogadják el a 2015. évi 

költségvetést azzal, hogy a teljes összeget dologi kiadásra fordítják. 
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A szavazásban a testület jelen lévő 3 tagja vett részt. 

 

 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2015. 

(II.10.) Kt. Határozata a 2015. évi költségvetésről 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a 2015. évi költségvetés teljes összegét dologi 

kiadásra különíti el 

 

Bevétel összege:   385.000,- Ft 

Dologi kiadás összege:  385.000,- Ft 

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Vadász Sándor képviselő: Össze kellett volna ülni és megbeszélni, hogy mi lesz az a kiadás, 

amire a költségvetést tervezik. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Azért teszik dologi kiadásra 

a pénzt, mert abból fordíthatnak a tárgyi eszközök beszerzésére is összeget. 

 

Vadász Sándor képviselő: Arról hozzanak határozatot, hogy a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke egyedül ne gazdálkodjon a közpénzzel. 

 

Vadász Sándor képviselő 10 óra 35 perckor elhagyta az ülést. A jelenlévő képviselők száma 2 

fő. 

 

 

 

Vadász Sándor 

Jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Javasolta, hogy Vadász 

Sándor távozott képviselő helyett a jegyzőkönyv további hitelesítője Erdei-Nagy Imre 

képviselő legyen. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői 2 igen szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv 

további hitelesítőjére tett javaslatot. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Vadász Sándor vádaskodik, 

neki a meghívót is térti vevénnyel küldik ki, ötleteket várt volna a költségvetéssel 

kapcsolatban. 

 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Meg kellene állapítani, hogy dologi kiadáson belül 

mire szeretnék felhasználni a költségvetés összegét. 
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Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Irodaszerre képviselőnként 

10-10 ezer Ft-ot terveznének, 6 db szék vásárlására 30 ezer Ft-ot terveznek, szeretnének 

vásárolni egy nyomtatót, melyre 40 ezer Ft-ot terveznek elkölteni, illetve szükségük lenne 

még a Johanna úti épületben egy kávéfőzőre, melyre 10 ezer Ft-ot költenének. A zongora 

javítása kb. 40 ezer Ft-ba kerül, 5600,- Ft-ot költöttek aláírási címpéldány készíttetésére és 

3000 Ft-ot pályázati költségként fizettek be az EMMI felé. 

A fenti költségek figyelembe vételével a fennmaradó felhasználható összeg 226.400.- Ft. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: Ahhoz, hogy dolgozni tudjanak ez a pénz kevés, azt szeretné 

kérni a testület tagjaitól, hogy legalább 500 ezer Ft-tal támogassák őket évente, amelyet 

szabadon felhasználhatnának, és csak akkor nyúlnának hozzá, ha szükséges. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Nekik nem kell átadni a 

pénzt, de ha olyan váratlan kiadás jön, akkor felhasználhatnák. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: A roma holokauszt emlékére szeretnének egy emlékhelyet 

kialakítani. 

 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha testület a költségvetésében különít el erre összeget 

akkor van rá lehetőség. 

 

Szilágyi László polgármester: Ehhez szükség lenne valamilyen eredményre, amit már 

kikutattak. Valamilyen helyi vonatkozást kellene találni. A tanulás felé kell fordítani a 

fiatalokat, olyan foglalkozásokat kell szervezni, hogy azok a gyerekek, akik fogékonyak a 

tanulásra, azok tudjanak fejlődni. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A metodista egyház 

működésével elindult a tanulás folyamata, angol nyelvből korrepetálják a gyerekeket Lakatos 

Lilla lelkész segítségével. Ha eljön az ideje a Csillag szolgáltató pontban szeretnének 

korrepetálást szervezni a gyerekeknek. 

 

Szilágyi László polgármester: Az önkormányzatok működésre kapnak pénzt. A Csillagpont 

közösségi ház alkalmas arra, hogy saját rendezvényeket , tanfolyamokat szervezzenek ott. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A jezsuita rend korábban 

tanfolyamot tartott a elmaradt gyerekek felzárkóztatására. 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: Árpád Jenő megkereste azzal, hogy egy futball tornát szeretne 

rendezni a gyerekeknek, kérte a nemzetiségi önkormányzat támogatását ahhoz, hogy üdítőt, 

csokit tudjanak vásárolni a résztvevő gyerekeknek. 

 

Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Javasolta, hogy 3000,- Ft 

értékű tárgyi ellátást biztosítsanak a költségvetés terhére a Benedek Elek Tagiskola által 

szervezendő roma gyerekeket, érintő sporttevékenység támogatásra. 

 

 

A szavazásban a testület jelen lévő 2 tagja vett részt. 
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 A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2015. 

(II.10.) Kt. Határozata Benedek Elek Tagiskola által 

szervezett roma gyerekeket érintő sporttevékenység 

támogatásáról 

 

Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy 

döntött, hogy a költségvetés terhére 3000,- Ft értékű tárgyi 

ellátással támogatja a Benedek Elek Tagiskola által roma 

gyerekek számára szervezett futball tornát  

 

Felelős: elnök 

Határidő: azonnal 

 

Erdei-Nagy Imre képviselő: Az emlékművel kapcsolatban kutatást fognak végezi és 

benyújtanak egy kérvényt a képviselő-testület felé. 

 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Javasolja, hogy elsősorban az alsózsolcai áldozatokról 

gyűjtsenek adatokat. 

 

 

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Horváth Henrik a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke az ülést 11 óra 10 perckor bezárta. 
 

 

 

Kmf. 

 

    Horváth Henrik                                                                        Erdei-Nagy Imre  

           elnök                jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Béres Emese Gabriella 

jegyzőkönyvvezető 


